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Marcinowice:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 521510-N-2017 
Data: 31/05/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Zespół Szkół w Marcinowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 89143533400000, ul. ul. Kolejowa  , 58124   
Marcinowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 8585085, 8585597, e-mail l_marzena@o2.pl, faks 0-74 
8585085.  
Adres strony internetowej (url): bip.marcinowice.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do 

szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w oparciu o art. 
5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). Symbol CPV: 60100000-6 – usługi w zakresie publicznego 
transportu drogowego. 1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie trwania zajęć szkolnych 
od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do 
SIWZ) . Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1. Zespół Szkół w Marcinowicach 2. 
Szkoła Podstawowa w Strzelcach 3. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach. 1.4. 
Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. 1.5. Opis oznaczonych tras przewozu oraz godziny 
dowozu uczniów do szkół oraz rozwozy po zakończonych zajęciach wraz z ilością dziennie przejechanych 
kilometrach na poszczególnych trasach stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zaleca się dokonania wizji lokalnej 
poszczególnych tras. 1.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 15.08.2017 r. otrzyma 
kserokopię wykazu imiennego uczniów z poszczególnych szkół. Wszelkimi sprawami dotyczącymi biletów 
miesięcznych dla uczniów zajmuje się Wykonawca. 1.7. Od 01.09.2017 r. godziny rozpoczęcia oraz zakończenia 
zajęć mogą ulec zmianie. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych 
zmniejszone będą o 50%. Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch 
miesięcy. 1.8. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych 
pasażerów na terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz innych pasażerów 
opłaty pobiera Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z przewożeniem innych 
pasażerów Zamawiający może zakazać wykonywania powyższego.  
W ogłoszeniu powinno być: 1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz 
uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w 
oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). Symbol CPV: 60100000-6 – usługi w 
zakresie publicznego transportu drogowego. 1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie 
trwania zajęć szkolnych od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech 
trasach (załącznik do SIWZ) . Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1. Zespół Szkół 
w Marcinowicach 2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 3. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 
w Wirach. 1.4. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. 1.5. Opis oznaczonych tras przewozu 
oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz rozwozy po zakończonych zajęciach wraz z ilością dziennie 
przejechanych kilometrach na poszczególnych trasach stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zaleca się dokonania wizji 
lokalnej poszczególnych tras. 1.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 15.08.2017 r. otrzyma 
kserokopię wykazu imiennego uczniów z poszczególnych szkół. Wszelkimi sprawami dotyczącymi biletów 
miesięcznych dla uczniów zajmuje się Wykonawca. 1.7. Od 01.09.2017 r. godziny rozpoczęcia oraz zakończenia 



zajęć mogą ulec zmianie. 1.8. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza 

przewóz innych pasażerów na terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz 
innych pasażerów opłaty pobiera Wykonawca.  
                                                                                              Dyrektor 
                                                                                     Zespołu Szkół w Marcinowicach 
                                                                                            Kazimierz Miś 

 


