
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 314326-2012 z dnia 2012-08-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Borek Wielkopolski
1. Zamówienie obejmuje plan trasy dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Borzęciczkach, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku 
Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w...
Termin składania ofert: 2012-08-31 

Numer ogłoszenia: 314520 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314326 - 2012 data 24.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, 
fax. 065 5715893.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie obejmuje plan trasy dowozu uczniów do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., 
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola 
Samorządowego w Karolewie. 2. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu 
dowozu uczniów stanowiącego załącznik do umowy. 3. Pod pojęciem dowożenie rozumie 
się: dowożenie uczniów z punktów zbiorczych w miejscu zamieszkania i odwożenie 
uczniów do miejsca zamieszkania, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych dowożenie i 
odwożenie z i do miejsca zamieszkania. 4. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci 
muszą być ogrzewane. 5. Wykaz tras, miejscowości, z których realizowany będzie dowóz 
dzieci do szkół oraz długość tras w km zawiera załączony projekt dowozu. Dane zawarte w 
załączonym projekcie dowozów należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec 
zmianom po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, 
godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów dokonane zostaną wspólnie z Urzędem 
Miejskim a Przewoźnikiem, który wygra przetarg przed rozpoczęciem roku szkolnego. 6. W 
przypadku awarii wyznaczonego autobusu Przewoźnik podstawi autobus spełniający 
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 7. Autobusy zatrzymywać się będą na 
wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów 
oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zapewnia ze swej 
strony opiekę wychowawczą w czasie dowozu uczniów do szkół. 9. Plan: Trasa Nr 2 
Dowożenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, Zespołu 
Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie 
i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Szacowana liczba km: 100 km. Punkt 
rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Punkt zakończenia dowożenia: Szkoła 
Podstawowa w Borku Wlkp. 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 11. 
Czas trwania lub termin wykonania: 03-09-2012 do 28-06-2013 12. Kryteria oceny ofert: 
najniższa cena. 13. Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu min. 19+1 osób... 

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie obejmuje plan trasy dowozu uczniów do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, Zespołu Szkół w Borku 
Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie i Przedszkola 
Samorządowego w Karolewie. 2. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu 



dowozu uczniów stanowiącego załącznik do umowy. 3. Pod pojęciem dowożenie rozumie 
się: dowożenie uczniów z punktów zbiorczych w miejscu zamieszkania i odwożenie 
uczniów do miejsca zamieszkania, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych dowożenie i 
odwożenie z i do miejsca zamieszkania. 4. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci 
muszą być ogrzewane. 5. Wykaz tras, miejscowości, z których realizowany będzie dowóz 
dzieci do szkół oraz długość tras w km zawiera załączony projekt dowozu. Dane zawarte w 
załączonym projekcie dowozów należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec 
zmianom po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, 
godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów dokonane zostaną wspólnie z Urzędem 
Miejskim a Przewoźnikiem, który wygra przetarg przed rozpoczęciem roku szkolnego. 6. W 
przypadku awarii wyznaczonego autobusu Przewoźnik podstawi autobus spełniający 
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 7. Autobusy zatrzymywać się będą na 
wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów 
oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zapewnia ze swej 
strony opiekę wychowawczą w czasie dowozu uczniów do szkół. 9. Plan: Trasa Nr 2 
Dowożenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, Zespołu 
Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Zimnowodzie 
i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. Szacowana liczba km: 100 km. Punkt 
rozpoczęcia: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. Punkt zakończenia dowożenia: Szkoła 
Podstawowa w Borku Wlkp. 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8 11. 
Czas trwania lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 28-06-2013 12. Kryteria 
oceny ofert: najniższa cena. 13. Wykonawca musi zapewnić pojazd do przewozu min. 19+1 
osób.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: 31.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 63-810 

Borek Wlkp. pokój Nr 1 SEKRETARIAT.. 
• W ogłoszeniu powinno być: 03.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 

1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 1 SEKRETARIAT.. 


