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OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pn.: „Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu 

województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe 

zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośląskiego”,  

ogłoszonym dn. 25 sierpnia 2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 11c, art. 12a ust. 2 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4 z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej PZP, dokonuje się 

zmiany treści SIWZ: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:  

„Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu 

województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 80 

wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego”. Zmiana 

ta dotyczy również wszystkich załączników do SIWZ. 

2. Art. 4 ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 80 usług transportowych na wyjazdowe 

średnio 4-godzinne zajęcia o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii, 

prowadzone w dni powszednie w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w soboty, niedziele, 

podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 

9:00-16:00, w wyznaczonych obiektach, wymienionych w ust. 10”. 

3. Art. 4 ust. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Usługa realizowana będzie w poniższym podziale dla każdej 7-osobowej grupy osób na 

trasie i w wymiarze jak poniżej: 

a) 4 wyjazdy dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 29, 58-580 Szklarska Poręba, do Stadniny 

Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość 

kilometrów/wyjazd – 100 km; 

b) 3 wyjazdy dla 1 grupy osób z siedziby Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny, do Stadniny Kościelnik 93 koło 



 

 

Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 92 

km; 

c) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej 9, 59-600 Lwówek Śląski, do Stadniny 

Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość 

kilometrów/wyjazd – 64 km; 

d) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

nr 1 w Mrowinach przy ul. Szkolnej 6, 58-130 Mrowiny, do stadniny koni na 

Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana 

ilość kilometrów/wyjazd – 94 km; 

e) 1 wyjazd dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Godzięcinie, Godzięcin 50D, 56-120 Godzięcin, do stadniny koni na Partynicach, ul. 

Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość 

kilometrów/wyjazd – 104 km; 

f) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Sobótce przy ul. Słonecznej 31, 55-050 Sobótka, do stadniny koni na Partynicach, 

ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość 

kilometrów/wyjazd – 60 km; 

g) 27 wyjazdów dla 3 grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Jaworze przy ul. Legnickiej 16, 59-400 Jawor, do Stadniny Kościelnik 93 koło 

Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 160 

km; 

h) 9 wyjazdów dla 2 grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 10, 58-308 Wałbrzych, do stadniny koni na 

Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana 

ilość kilometrów/wyjazd – 128 km; 

i) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 101, 59-721 Wrocław, do stadniny koni na 

Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana 

ilość kilometrów/wyjazd – 10 km”. 

4. Art. 4 ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Łączna szacowana ilość kilometrów wynosi 8 304 km”. 

5. Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:  

Nazwa przetargu:  

 

Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa 

dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 80 wyjazdowych zajęć, 

organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego 

Nie otwierać przed 5 października 2018 r. godz.: 10:30. 

 



 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest, aby koperta posiadała nazwę i 

adres Wykonawcy”. 

 

 

(-) 

Tomasz Szczytyński 

dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Językowego Kadr w Legnicy 


