
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz uczniów z terenu gminy Oleszyce do szkół podstawowych i odwożenie do miejsca zamieszkania wraz z

zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 w formie biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oleszyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900619

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166315010

1.4.8.) Numer faksu: 166315636

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oleszyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.oleszyce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296611

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00291467/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu gminy Oleszyce do szkół podstawowych i odwożenie do miejsca
zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 w formie biletów miesięcznych
zgodnie z załącznikami nr 2A, 2B, 2C do SWZ.
1.1. Przewozy uczniów mogą się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem środków transportu spełniających wymagania
techniczne w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, 1002.) oraz
innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022
r. poz. 180, 209.).
1.2. Opiekę nad uczniami w trakcie trwania przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający.
1.3. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiedni warunki bezpieczeństwa i higieny.
1.4. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
1.5. Przewozy odbywają się w dni nauki szkolnej według uzgodnionego z Zamawiającym przebiegiem tras przewozów oraz
godzin przejazdu i odjazdu autobusów.
1.6. Szczegółowy plan przewozów będzie dostosowany do planów lekcji w poszczególnych szkołach i uzgodniony z
Wykonawcą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1.7. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w
związku z przewozem w zakresie ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu oraz NNW przewożonych osób. Autobusy muszą

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00296611 z dnia 2022-08-08

2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą. Oprócz autobusów, którymi
wykonywana będzie usługa dowozu uczniów Wykonawca musi posiadać dodatkowo jeden autobus zastępczy.
1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych
uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie, z możliwością modyfikacji trasy
przejazdu. Zamawiający przewiduje możliwość przewozów okolicznościowych związanych z konkursami szkolnymi.
1.9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Załącznik 2A do SWZ – Szczegółowy wykaz przystanków,
Załącznik 2B do SWZ – Ilość dni dowozu,
Załącznik 2C do SWZ – Harmonogram dowozu.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu gminy Oleszyce do szkół podstawowych i odwożenie do miejsca
zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 w formie biletów miesięcznych
zgodnie z załącznikami nr 2A, 2B, 2C do SWZ.
1.1. Przewozy uczniów mogą się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem środków transportu spełniających wymagania
techniczne w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, 1002.) oraz
innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022
r. poz. 180, 209.).
1.2. Opiekę nad uczniami w trakcie trwania przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
1.3. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiedni warunki bezpieczeństwa i higieny.
1.4. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
1.5. Przewozy odbywają się w dni nauki szkolnej według uzgodnionego z Zamawiającym przebiegiem tras przewozów oraz
godzin przejazdu i odjazdu autobusów.
1.6. Szczegółowy plan przewozów będzie dostosowany do planów lekcji w poszczególnych szkołach i uzgodniony z
Wykonawcą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1.7. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w
związku z przewozem w zakresie ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu oraz NNW przewożonych osób. Autobusy muszą
posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać normę emisji spalin EURO 3 lub nowszą. Oprócz autobusów, którymi
wykonywana będzie usługa dowozu uczniów Wykonawca musi posiadać dodatkowo jeden autobus zastępczy.
1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych
uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie, z możliwością modyfikacji trasy
przejazdu. Zamawiający przewiduje możliwość przewozów okolicznościowych związanych z konkursami szkolnymi.
1.9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Załącznik 2A do SWZ – Szczegółowy wykaz przystanków,
Załącznik 2B do SWZ – Ilość dni dowozu,
Załącznik 2C do SWZ – Harmonogram dowozu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-08-16 10:00

Po zmianie: 
2022-08-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-08-16 10:10

Po zmianie: 
2022-08-17 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-09-14

Po zmianie: 
2022-09-15
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