
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w

Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.4.2.) Miejscowość: Drawno

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 957682031

1.4.8.) Numer faksu: 957682505

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.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: 2021/BZP 00134711/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 10:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00125355/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
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„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w
Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.”

Po zmianie: 
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w
Suliszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.”

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. Przedmiot zamówienia: 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy
Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01 września 2021 r.
do 24 czerwca 2022 r.
1.2 Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji
regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie imiennych biletów
miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem
uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów miesięcznych dla dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie.
1.3 Przejazdy będą dokonywane na podstawie biletów miesięcznych łącznie z ważnym
zaświadczeniem o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bądź
legitymacją szkolną- nie dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat (bilet bez ulg ustawowych).
1.4 Zamawiający, najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca, poprzedzającego wykonanie usługi
będzie za pomocą poczty elektronicznej wysyłał Wykonawcy listę dzieci i uczniów, na podstawie
której Wykonawca wystawi fakturę.
1.5 Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do
miejsca zamieszkania.
1.6 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do placówek
oświatowych w Gminie Drawno przedstawia tabela nr 1.
1.7 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do SOSz-W w
Suliszewie przedstawia tabela nr 2.
1.8 Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji
zamówienia o 10 % w przypadku np. pojawienia się dziecka w miejscowości nie ujętej w
załączniku nr 1, długotrwałej choroby ucznia, rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce
lub zawieszenia zajęć lekcyjnych.
1.9 W przypadku uczniów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie istnieje możliwość zmiany
zakupu biletów jednorazowych na miesięczne. 
1.10 Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkół nie wcześniej
niż o godz. 6.45 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do miejsca zamieszkania
dziecka nie później niż o godz. 15.30.
1.11 Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na 
własny koszt.
1.12 Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
1.13 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
1.14 Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie
się odbywać w dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno –
wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
1.15 Transport będzie się odbywał w dniu nauki szkolnej, w roku szkolnym 2021/2022. 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00134711/01 z dnia 2021-08-03

2021-08-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



1.16 Transport uczniów winien odbywać się zgodnie z organizacją zajęć szkolnych i
przedszkolnych. 
1.17 W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w ciągu
max 40 min. od czasu wystąpienia awarii.
1.18 Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w
cenie ofertowej. 
1.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o
wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczbie dowożonych
uczniów,
b) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, w przypadku
nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:
-nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,
-nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,
- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz
kultury osobistej kierowcy.
1.20 Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 216 r.,
poz. 2022 ze zm.) w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego
rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed
którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
1.21 W przypadku mniejszej liczby dzieci, Zamawiający dopuszcza dowóz dzieci busem lub
mikrobusem.

Po zmianie: 
1. Przedmiot zamówienia: 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy
Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01 września 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
1.2 Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji
regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie imiennych biletów
miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem
uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów miesięcznych dla dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie.
1.3 Przejazdy będą dokonywane na podstawie biletów miesięcznych łącznie z ważnym
zaświadczeniem o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bądź
legitymacją szkolną- nie dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat (bilet bez ulg ustawowych).
1.4 Zamawiający, najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca, poprzedzającego wykonanie usługi
będzie za pomocą poczty elektronicznej wysyłał Wykonawcy listę dzieci i uczniów, na podstawie
której Wykonawca wystawi fakturę.
1.5 Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do
miejsca zamieszkania.
1.6 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do placówek
oświatowych w Gminie Drawno przedstawia tabela nr 1.
1.7 Liczba dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do SOSz-W w
Suliszewie przedstawia tabela nr 2.
1.8 Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji
zamówienia o 10 % w przypadku np. pojawienia się dziecka w miejscowości nie ujętej w
załączniku nr 1, długotrwałej choroby ucznia, rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce
lub zawieszenia zajęć lekcyjnych.
1.9 W przypadku uczniów dojeżdżających do SOSz-W w Suliszewie istnieje możliwość zmiany
zakupu biletów jednorazowych na miesięczne. 
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1.10 Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkół nie wcześniej
niż o godz. 6.45 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do miejsca zamieszkania
dziecka nie później niż o godz. 15.30.
1.11 Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na 
własny koszt.
1.12 Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
1.13 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
1.14 Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie
się odbywać w dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno –
wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
1.15 Transport będzie się odbywał w dniu nauki szkolnej, w roku szkolnym 2021. 
1.16 Transport uczniów winien odbywać się zgodnie z organizacją zajęć szkolnych i
przedszkolnych. 
1.17 W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w ciągu
max 40 min. od czasu wystąpienia awarii.
1.18 Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w
cenie ofertowej. 
1.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o
wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczbie dowożonych
uczniów,
b) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, w przypadku
nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na:
-nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,
-nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,
- nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz
kultury osobistej kierowcy.
1.20 Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 216 r.,
poz. 2022 ze zm.) w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego
rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed
którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.
1.21 W przypadku mniejszej liczby dzieci, Zamawiający dopuszcza dowóz dzieci busem lub
mikrobusem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą: 
2022-06-24

Po zmianie: 
2021-12-31

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
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upływu terminu związania ofertą
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z
2020, poz.299).
4) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 
- w banku: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Drawnie, 
- nr rachunku: 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004,
- z dopiskiem: Wadium - Przewozy dzieci do szkół w roku 2021/2022.” 
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Po zmianie: 
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 600,00 zł. 
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
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b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z
2020, poz.299).
4) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 
- w banku: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Drawnie, 
- nr rachunku: 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004,
- z dopiskiem: Wadium - Przewozy dzieci do szkół w roku 2021” 
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

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: 
2021-08-05 11:00
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Po zmianie: 
2021-08-11 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-05 12:00

Po zmianie: 
2021-08-11 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-09-03

Po zmianie: 
2021-09-10
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