
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 163007-2010 z dnia 2010-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do i z placówek oświatowych Miasta i Gminy OŜarów w roku 

szkolnym 2010/2011. Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych i 

gimnazjum oraz... 

Termin składania ofert: 2010-07-02  

Numer ogłoszenia: 164407 - 2010; data zamieszczenia : 24.06.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  163007 - 2010 data 23.06.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w OŜarowie, Osiedle Wzgórze 54, 27-

530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 86 11 163, fax. 015 86 11 163. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3.  

W ogłoszeniu jest:  Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć - Wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz 

z informacją o podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego, wyraŜający się wyraŜający się w ilości nie mniejszej niŜ : w przypadku przystąpienia do 

wykonania od 1-10 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami 

zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku przystąpienia do wykonania 11-25 części 

zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 2 

autobusy rezerwowe , powyŜej 25 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do 

wykonania częściami zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe spełniające przepisy ruchu drogowego do 

przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej niŜ w części: - 2,6,11,12,14,24,26,27,30,33 - 57 miejsc 

siedzących plus stojące, natomiast w częściach: - 3,7,8,9,1015,16,17,18,21,22,25,31,32,34,35,36 - 54 

miejsc siedzących plus stojące, a w częściach : - 1,5,19,20,23,29 - 39 miejsc siedzących plus stojące, - 

4,28 - 20 miejsc siedzących, - 13,37 - 8 miejsc siedzących. Pojazdy powinny być właściwie oznakowane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie 

złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć - Wykaz narzędzi w celu realizacji 

Page 1 of 2

2010-06-24http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164407&rok=20...



zamówienia wraz z informacją o podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny 

niezbędny do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego, wyraŜający się wyraŜający się w ilości nie mniejszej niŜ : w 

przypadku przystąpienia do wykonania od 1-10 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z 

oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku 

przystąpienia do wykonania 11-25 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do 

wykonania częściami zamówienia plus 2 autobusy rezerwowe , powyŜej 25 części zamówienia - ilość 

autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe 

spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej niŜ w części: - 6,33- 

55 miejsc siedzących plus minimum 10 stojących - 2, 11, 12, 14, 24, 26, 27, 30, 32, 35- 54 miejsca 

siedzące plus 10 stojących -3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 31, 34, 36 - 54 miejsca siedzące -1, 

5, 19, 20, 23, 29, - 39 miejsca siedzące plus 5 stojących -4, 28,- 21 miejsc siedzących -13, 37- 8 miejsc 

siedzących Pojazdy powinny być właściwie oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia 

nie spełnia.  
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