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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434459-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 178-434459
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 170-415689)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
PL5830011969
al. gen. J. Hallera 16/18
Gdańsk
80-426
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Ćwik
Tel.: +48 585065120
E-mail: gcuw@gcuw.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gcuw.pl/
Adres profilu nabywcy: http://gcuw.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek
edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: PN-03/GCUW/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Postępowanie zostało podzielone na 9 części:
I. Zad. 1 - Dowóz 48 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 82, ul. Radarowa 26, Gdańsk, POLSKA;
II. Zad. 2 - Dowóz 21 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Stroma 19, Gdańsk, POLSKA;
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III. Zad. 3 - Dowóz ok. 15 uczniów do SOSW nr 2, ul. Góreckiego 16, Gdańsk, POLSKA;
Zad. 4 - Dowóz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących, ul. gen. Hallera 9, Gdynia,
POLSKA oraz dowóz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot, POLSKA;
V. Zad. 5 - Dowóz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1, Gdynia,
POLSKA oraz dowóz 2 uczniów do SOSW nr 2, ul. Sobieskiego 277c, Wejherowo, POLSKA (2 x w tyg.: pon. i
pt.);
VI. Zad. 6 - Dowóz 9 uczniów do OREW, ul. Grunwaldzka 71 C, Pruszcz Gdański, POLSKA;
VII. Zad. 7 - Dowóz 2 uczniów do SOSW, ul. Gdyńska 7A, Żukowo, POLSKA;
VIII. Zad. 8 - Dowóz 2 uczniów do ORW „Żuławski Słonecznik”, Giemlice 1, Suchy Dąb, POLSKA;
IX. Zad. 9 - Dowóz 47 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1-2, 80-869 Gdańsk, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-415689

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę jednego opiekuna do każdego z
trzech pojazdów.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Wykonawca musi założyć, że ilość dzieci może ulec zmianie (zwiększyć się), dlatego należy dobrać pojazd
odpowiedni dla ok. 15 osób w jednym pojeździe.
• Pojazdy dostosowane muszą być do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. posiadać windę lub podjazd dla
wózka.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu pasażerów poruszającego się na wózku inwalidzkim
b) wyznaczenie optymalnych trzech tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
TRASA 1:
— ul. Tysiąclecia -> 1 uczeń
— ul. Piastowska -> 1 uczeń
— ul. Cystersów -> 1 uczeń
— ul. Pucka -> 1 uczeń
— ul. Partyzantów -> 1 uczeń
TRASA 2:
— ul. Cieszyńskiego -> 1 uczeń
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— ul. Jabłońskiego -> 1 uczeń wymagający stałego nadzoru
— ul. Przy Torze -> 2 uczniów
— ul. Rubinowa -> 1 uczeń + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Ubocze -> 1 uczeń
TRASA 3:
— ul. Przytulna -> 1 uczeń
— ul. Kolorowa -> 1 uczeń
— ul. Na Stoku -> 2 uczniów + dwóch opiekunów indywidualnych jadących z uczniami
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 120 km.
Powinno być:
Dowóz ok. 18 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Góreckiego 16, Gdańsk,
POLSKA.
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę 1 opiekuna do każdego z 3
pojazdów.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Wykonawca musi założyć, że ilość dzieci może ulec zmianie (zwiększyć się), dlatego należy dobrać pojazd
odpowiedni dla ok. 15 osób w jednym pojeździe.
• Pojazdy dostosowane muszą być do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. posiadać windę lub podjazd dla
wózka.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu pasażerów poruszającego się na wózku inwalidzkim;
b) wyznaczenie optymalnych 3 tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
Trasa 1:
— ul. Tysiąclecia -> 1 uczeń
— ul. Piastowska -> 1 uczeń
— ul. Cystersów -> 1 uczeń
— ul. Pucka -> 1 uczeń
— ul. Partyzantów -> 1 uczeń
Trasa 2:
— ul. Cieszyńskiego -> 1 uczeń
— ul. Jabłońskiego -> 1 uczeń wymagający stałego nadzoru
— ul. Przy Torze -> 2 uczniów
— ul. Rubinowa -> 1 uczeń + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Ubocze -> 1 uczeń
Trasa 3:
— ul. Przytulna -> 1 uczeń
— ul. Kolorowa -> 1 uczeń
— ul. Na Stoku -> 3 uczniów + 2 opiekunów indywidualnych jadących z uczniami
— ul. Zimna -> 1 uczeń
— ul. Rzeźnicka -> 1 uczeń
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Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 140 km.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna pojazdu.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim
b) wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
• Do Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących, ul. gen. Hallera 9, Gdynia
— ul. Cebertowicza, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Leszczynowa, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Świrskiego, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Lubowidzka, Gdańsk -> 1 uczeń
• Do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot
— ul. Grottgera, Gdańsk -> 1 uczeń
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 75 km.
Powinno być:
Dowóz 8 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących, ul. gen. Hallera 9, Gdynia,
POLSKA
Dowóz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot, POLSKA
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę 1 opiekuna do każdego z 3
pojazdów.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim;
b) wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
• do Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących, ul. gen. Hallera 9, Gdynia
1 trasa
— ul. Cebertowicza, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Leszczynowa, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Lubowidzka, Gdańsk -> 1 uczeń
2 trasa
— ul. Obrońców Wybrzeża, Gdańsk -> 1 uczeń
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— ul. Grottgera, Gdańsk -> 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot, POLSKA
— al. Jana Pawła II, Gdańsk ->1 uczeń
— ul. Śląska, Gdańsk -> 1 uczeń
3 trasa
— ul. Smoleńska, Gdańsk-> 1 uczeń
— ul. Kartuska, Gdańsk -> 1 uczeń
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 225 km.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna pojazdu.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
Do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1 (III piętro), Gdynia
— ul. Bergiela, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Jaracza, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Rumla, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Zwierkowskiego -> 1 uczeń
Do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (dwa razy w
tygodniu: przywóz w poniedziałek rano, odwóz w piątek popołudniu
— ul. Maki, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Świrskiego, Gdańsk -> 1 uczeń
ŚREDNIA szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 108 km.
Powinno być:
Dowóz 5 uczniów do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1 (III piętro), Gdynia,
POLSKA
Dowóz 4 uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w
Wejherowie, ul. Sobieskiego 277c, Wejherowo, POLSKA (2 razy w tygodniu – poniedziałek i piątek)
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna pojazdu.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
Do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia DAR, ul. Gospodarska 1 (III piętro), Gdynia, POLSKA
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— ul. Bergiela, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Jaracza, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Rumla, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Zwierkowskiego, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Fieldorfa, Gdańsk -> 1 uczeń
Do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (2 razy w
tygodniu: przywóz w poniedziałek rano, odwóz w piątek po południu)
— ul. Maki, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Świrskiego, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Kocurki, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Kwietna, Gdańsk -> 1 uczeń
Średnia szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 130 km.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna każdego z dwóch
pojazdów.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 2 dowozy i 2 odwozy
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu trzech pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim
b) wyznaczenie optymalnych dwóch tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
— ul. Chłodna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Lubowidzka, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Słabego, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek) + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Zimna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Łowicka, Gdańsk -> jeden uczeń
— ul. Goździkowa, Gdańsk -> jeden uczeń + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Żuławska, Gdańsk -> jeden uczeń
— ul. Elfów, Gdańsk -> jeden uczeń
— ul. Srebrna, Gdańsk -> jeden uczeń
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 280 km.
Powinno być:
Dowóz 12 uczniów do Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), ul. Grunwaldzka 71 C,
Pruszcz Gdański, POLSKA
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna każdego z 3 pojazdów.
• Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o
ustalonym rozkładzie jazdy.
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• Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i
rodziców uczniów.
• Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 3 odwozy.
• Zadaniem Wykonawcy będzie:
a) uwzględnienie przy doborze pojazdu trzech pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim;
b) wyznaczenie optymalnych trzech tras uwzględniając poniższe ulice i ilości uczniów:
— ul. Chłodna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Lubowidzka, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Słabego, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek) + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Zimna, Gdańsk -> 1 uczeń (wózek)
— ul. Łowicka, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Goździkowa, Gdańsk -> 1 uczeń + opiekun indywidualny jadący z uczniem
— ul. Żuławska, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Elfów, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Srebrna, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Guderskiego, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Potęgowska, Gdańsk -> 1 uczeń
— ul. Częstochowska, Gdańsk -> 1 uczeń
Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 320 km.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w postaci załącznika nr 1 do SIWZ zostanie zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego.
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