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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140239-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu wraz z zakupem biletów dla uczniów: Szkoły
Podstawowej w Brzózem - około 44, Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie - około 7, Zespołu
Szkół w Janowie - około...
Termin składania ofert: 2015-07-26

Numer ogłoszenia: 149015 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140239 - 2016 data 18.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025
7582851, fax. 025 7582489.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
11.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 11.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu wraz z zakupem biletów dla
uczniów: Szkoły Podstawowej w Brzózem - około 44, Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
- około 7, Zespołu Szkół w Janowie - około 255, Szkoły Podstawowej w Mariance - około 97, Zespołu
Szkół w Starej Niedziałce - około 110, Zespołu Szkół w Stojadłach - około 74, Zespołu Szkół w Zamieniu około 36, Liczba uczniów objętych zamówieniem wynosi około 623. Liczby uczniów są wielkościami
prognozowanymi - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Faktury za zakup biletów na
poszczególne miesiące będą wystawiane na ww. szkoły. W związku ze specyfiką pracy szkół,
poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. Szczegółowy plan
transportu ustali Wykonawca z dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczniowie. Przewidywane pory
dowozu uczniów do szkół: od 7.40 do 8.00 (zajęcia w szkołach będą rozpoczynać się w godzinach 8.00 8.15). Przewidywane pory odwozu: pomiędzy godziną 12.30 - 15.30 (oczekiwanie na kurs po zakończeniu
zajęć nie dłużej niż 20 min). Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba uczniów zostały wskazane w
Załączniku nr 9 do SIWZ. Ponadto Załącznik graficzny nr 10 do SIWZ przedstawia mapę tras przejazdów
autobusów dowożących uczniów.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu wraz z zakupem
biletów dla uczniów: Szkoły Podstawowej w Brzózem - około 44, Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w
Cielechowiźnie - około 7, Zespołu Szkół w Janowie - około 255, Szkoły Podstawowej w Mariance - około
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97, Zespołu Szkół w Starej Niedziałce - około 110, Zespołu Szkół w Stojadłach - około 74, Zespołu Szkół w
Zamieniu - około 36, Liczba uczniów objętych zamówieniem wynosi około 623. Liczby uczniów są
wielkościami prognozowanymi - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Faktury za zakup
biletów na poszczególne miesiące będą wystawiane na ww. szkoły. W związku ze specyfiką pracy szkół,
poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. Szczegółowy plan
transportu ustali Wykonawca z dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczniowie. Przewidywane pory
dowozu uczniów do szkół: od 7.40 do 8.00 (zajęcia w szkołach będą rozpoczynać się w godzinach 8.00 8.15). Przewidywane pory odwozu: pomiędzy godziną 12.30 - 15.30 (oczekiwanie na kurs po zakończeniu
zajęć nie dłużej niż 20 min). Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba uczniów zostały wskazane w
Załączniku nr 9 do SIWZ. Ponadto Załącznik graficzny nr 10 do SIWZ przedstawia mapę tras przejazdów
autobusów dowożących uczniów, w załączniku nr 9 do SIWZ W tabeli Trasy przejazdów oraz
przewidywana liczba uczniów dla Zespołu Szkół w Stojadłach -w pozycji 5 w kolumnie liczba uczniów ulega
zmianie zapis z 5 na 12 -w pozycji 8 w kolumnie trasa przejazdu ulega zmianie zapis z Gamratka - BrzózeGamratka na Gamratka - Stojadła - Gamratka -poz. 11 Cyganka- Stojadła - Cyganka ulega wykreśleniu.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, pok. 102..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300
Mińsk Mazowiecki, pok. 102..

