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Mniszków:
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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 331508
Data: 26/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mniszków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064812600000, ul. ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, 26341 Mniszków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 561 522, email budownictwo@mniszkow.pl, faks 447 561 523.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mniszkow.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: 3
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie
podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do
udzielenia łącznie następujących części lub grup części: na całość zamówienia(cztery części)
lub na jedną część zamówienia Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega
sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: jedna oferta na
dowolną ilość części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może
zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na
świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów i dzieci (dowóz i odwóz) w dniach
obowiązkowej nauki szkolnej do 3 szkół podstawowych i do gimnazjum na terenie Gminy
Mniszków oraz do placówek specjalnych w Piotrkowie Tryb w roku kalendarzowym 2017 w
obecności opiekuna. Zamówienie jest podzielone na cztery części o nazwach : trasa1, trasa2,
trasa3, trasa 4. Część I dotyczy trasy nr 1: dowóz i odwóz 149 uczniów do Szkoły
Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie w 6-u kursach na
odcinkach o łącznej długości 2263 km/ miesiąc. Część II dotyczy trasy nr 2 :dowóz i odwóz
152 uczniów do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie
w 6-u kursach na odcinkach o łącznej długości 2767 km/ miesiąc. Część III dotyczy trasy nr 3

:dowóz i odwóz 134 uczniów do Szkoły Podstawowej w Stoku i do gimnazjum w
Mniszkowie w 7- u kursach na odcinkach o łącznej długości 2094km/ miesiąc. Część IV
dotyczy trasy nr 4 :dowóz i odwóz 2 uczniów do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
„Szansa” w Piotrkowie Tryb ul. Wysoka 21 w 2- uch kursach na odcinkach o łącznej długości
1122km/ miesiąc.Szczegółowy opis poszczególnych tras, zawierający ilości uczniów
dowożonych z poszczególnych mejscowości, nazwy miejscowości, trasy dowozów,
odwozów, ich długości oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia opisano w SIWZ oraz w
załącznikach SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na
świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów i dzieci (dowóz i odwóz) w dniach
obowiązkowej nauki szkolnej do 3 szkół podstawowych i do gimnazjum na terenie Gminy
Mniszków oraz do placówek specjalnych w Piotrkowie Tryb w roku kalendarzowym 2017 w
obecności opiekuna. Zamówienie jest podzielone na cztery części o nazwach : trasa1, trasa2,
trasa3, trasa 4. Część I dotyczy trasy nr 1: dowóz i odwóz 149 uczniów do Szkoły
Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie w 6-u kursach na
odcinkach o łącznej długości 2749 km/ miesiąc. Część II dotyczy trasy nr 2 :dowóz i odwóz
152 uczniów do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie
w 6-u kursach na odcinkach o łącznej długości 2767 km/ miesiąc. Część III dotyczy trasy nr 3
:dowóz i odwóz 129 uczniów do Szkoły Podstawowej w Stoku i do gimnazjum w
Mniszkowie w 7- u kursach na odcinkach o łącznej długości 2094km/ miesiąc. Część IV
dotyczy trasy nr 4 :dowóz i odwóz 2 uczniów do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
„Szansa” w Piotrkowie Tryb ul. Wysoka 21 w 2- uch kursach na odcinkach o łącznej długości
1122km/ miesiąc.Szczegółowy opis poszczególnych tras, zawierający ilości uczniów
dowożonych z poszczególnych miejscowości, nazwy miejscowości, trasy dowozów,
odwozów, ich długości oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia opisano w SIWZ oraz w
załącznikach SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a)w wykazie
usług: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat licząc do dnia składania ofert
min. 1 systematycznej usługi transportu zbiorowego osób w okresie nie krótszym niż 5
miesięcy. b) wykaże, że posiada lub będzie posiadał minimum 2 autokary wraz z
uprawnionymi kierowcami na trasę nr 1 lub minimum 2 autokary wraz z uprawnionymi
kierowcami na trasę nr 2 lub minimum 1 autokar wraz z uprawnionym kierowcą na trasę nr 3
lub minimum 1 autokar/ bus wraz z uprawnionym kierowcą na trasę nr 4 - do wykonania
zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: nie Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych,
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a)w
wykazie usług: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat licząc do dnia
składania ofert min. 1 systematycznej usługi transportu zbiorowego osób w okresie nie
krótszym niż 5 miesięcy. b) wykaże, że posiada lub będzie posiadał minimum 2 autokary
wraz z uprawnionymi kierowcami na trasę nr 1 lub minimum 2 autokary wraz z
uprawnionymi kierowcami na trasę nr 2 lub minimum 1 autokar wraz z uprawnionym
kierowcą na trasę nr 3 lub minimum 1 autokar/ bus wraz z uprawnionym kierowcą na trasę nr
4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: nie Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych,
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.7
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby
uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje
ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: nie
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby
uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie
dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.8
W ogłoszeniu jest: Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji
elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w
trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące
przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji

elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,
rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji
i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji
elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy
wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
W ogłoszeniu powinno być: Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji
elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące
przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji
elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,
rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji
i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji
elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy
wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3.1
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania,
które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia
zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany
jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje
na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne
wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do
udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji :
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać
informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3.2
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań
zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości
nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny
harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i
wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o
wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby

rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3.3
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu
przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu
przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie
prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis
przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i
identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i
czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie
złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia
licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której
będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny
opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i
identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i
czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Wykonawcy, którzy nie
złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin otwarcia
licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 08/11/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 10/11/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: ) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE
DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: I Nazwa: Trasa nr 1 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I
dotyczy trasy nr 1: dowóz i odwóz 149 uczniów do Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad
Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 6-u kursach na odcinkach o
łącznej długości 2263 km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6,
34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data
rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 0.6 termin
płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: II Nazwa: Trasa nr 2 1) Krótki
opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część II dotyczy trasy nr 2 :dowóz i odwóz 152 uczniów do Szkoły Podstawowej
w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 6-u kursach
na odcinkach o łącznej długości 2767 km/ miesiąc 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60112000-6, 34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena
0.6 termin płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: III Nazwa: Trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część III dotyczy trasy nr 3 :dowóz i odwóz 134 uczniów do Szkoły Podstawowej
w Stoku i do gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 7- u kursach na odcinkach
o łącznej długości 2094km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6,
34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data
rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 0.6 temin płatności
0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: IV Nazwa: Trasa nr 4 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV
dotyczy trasy nr 4 :dowóz i odwóz 2 uczniów do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
„Szansa” w Piotrkowie Tryb ul. Wysoka 21 obecności opiekna, w 2- uch kursach na

odcinkach o łącznej długości 1122km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60112000-6, 34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena
0.6 termin płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: ) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE
DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: I Nazwa: Trasa nr 1 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I
dotyczy trasy nr 1: dowóz i odwóz 149 uczniów do Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad
Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 6-u kursach na odcinkach o
łącznej długości 2749 km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6,
34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data
rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 0.6 termin
płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: II Nazwa: Trasa nr 2 1) Krótki
opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część II dotyczy trasy nr 2 :dowóz i odwóz 152 uczniów do Szkoły Podstawowej
w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 6-u kursach
na odcinkach o łącznej długości 2767 km/ miesiąc 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60112000-6, 34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena
0.6 termin płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: III Nazwa: Trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część III dotyczy trasy nr 3 :dowóz i odwóz 129 uczniów do Szkoły Podstawowej
w Stoku i do gimnazjum w Mniszkowie w obecności opiekuna, w 7- u kursach na odcinkach
o łącznej długości 2094km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6,
34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data
rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 0.6 temin płatności
0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: IV Nazwa: Trasa nr 4 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV
dotyczy trasy nr 4 :dowóz i odwóz 2 uczniów do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
„Szansa” w Piotrkowie Tryb ul. Wysoka 21 obecności opiekna, w 2- uch kursach na
odcinkach o łącznej długości 1122km/ miesiąc. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60112000-6, 34980000-0 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena
0.6 termin płatności 0.4 6) INFORMACJE DODATKOWE:

