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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane 

przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w 

Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 365183911, ul. Głogowska  27, 45-315  Opole, woj. 

opolskie, państwo Polska, tel. 48774579895, e-mail bpater@rzpwe.opolskie.pl, faks 

48774047535.  

Adres strony internetowej (url): http://rzpwe.opolskie.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: III.1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za 

spełniony w stosunku do Wykonawcy, który wykaże że (warunki muszą być spełnione 

łącznie): 5.2.3.1 – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, 3 

usługi przewozu osób o wartości co najmniej 25.000,00 złotych brutto za każdą z nich, z 

których każda polegała na wykonaniu transportu osób na trasach minimum 50 km 5.2.3.2 

dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi do realizacji przedmiotu zamówienia, 

czyli pojazdami wyprodukowanym w roku 2001 lub nowszym. Do realizacji zamówienia 

Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednym pojeździe z wymienionych poniżej: 

jednym pojazdem: Bus osobowy 8 + 1 oraz jednym pojazdem Bus osobowy do 20. Miejsc, a 

także do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim (po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej konieczności-nie później niż na 2 dni przed planowanym wyjazdem). 5.2.3.3 

Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co 

najmniej jedną osobą która: a) posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, 

tj. prawo jazdy kat. D a także świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób, 

aktualne badania psychotechniczne dla kierowców oraz orzeczenie/zaświadczenie lekarskie 

lekarza uprawnionego do badania kierowców b) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie 

zawodowe oraz będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 

min. 0,5 etatu  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy 

warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który wykaże że (warunki muszą być 

spełnione łącznie): 5.2.3.1 – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób 

należyty, 3 usługi przewozu osób o wartości co najmniej 25.000,00 złotych brutto za każdą z 

nich, z których każda polegała na wykonaniu transportu osób na trasach minimum 50 km 

5.2.3.2 dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia, czyli pojazdami wyprodukowanym w roku 2006 lub nowszym. Do realizacji 

zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednym pojeździe z 

wymienionych poniżej: jednym pojazdem: Bus osobowy 8 + 1 oraz jednym pojazdem Bus 

osobowy do 20. Miejsc, a także do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku 



inwalidzkim (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności-nie później niż na 2 dni przed 

planowanym wyjazdem). 5.2.3.3 Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą która: a) posiada odpowiednie uprawnienia 

do prowadzenia pojazdów, tj. prawo jazdy kat. D a także świadectwo kwalifikacji zawodowej 

w zakresie przewozu osób, aktualne badania psychotechniczne dla kierowców oraz 

orzeczenie/zaświadczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców b) posiada 

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz będzie zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-01-09, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,  
 


