Halinów, dn. 05.07.2018 r.

WYJAŚNIENIA 1 ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU
TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2,4,4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania pn. :
„Zakup biletów miesięcznych na komunikację regularną dla 450 uczniów uczęszczających do
szkół prowadzonych przez Gminę Halinów oraz 60 opiekunów uczniów do lat 7”
Pytanie
1.W ramach wymaganego warunku zdolności technicznej lub zawodowej (SIWZ VIII. 2. 3) a)),
mając na uwadze, iż usługa ma być realizowana w komunikacji regularnej publicznej, czy
Zamawiający dopuszcza następującą formę doświadczenia sprzedaż biletów miesięcznych z ulgą
ustawową 49% w ramach sieci komunikacyjnej ?
Odpowiedz
Zamawiający zmienia treść rozdziału VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ust. 2. pkt.3), lit.a) SIWZ
Jest:
„zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na
przewozie dzieci lub młodzieży do szkół o wartości co najmniej 140 000 złotych brutto”
Zmienia się na:
„zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na
przewozie dzieci lub młodzieży do szkół o wartości co najmniej 140 000 złotych brutto lub wykaże
się
sprzedażą biletów miesięcznych z ulgą ustawową 49% prowadzoną w ramach sieci
komunikacyjnej o wartości 140 000 złotych brutto”.
Powyższa wymiana
SIWZ dopuszcza wskazaną formę doświadczenia sprzedaży biletów
miesięcznych z ulgą ustawową 49% w ramach sieci komunikacyjnej.
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp., Zamawiający przedłuża termin składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień: 09.07.2018 r. godz.:
12:00.
W związku z powyższym zmianie ulega:
rozdział XVII ust. 1 i 2 SIWZ zamówienia, który przyjmuje następujące brzmienie:
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę opracowaną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w
zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, do
dnia 09.07.2018 r. do godz. 12:00, z napisem na kopercie:
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup biletów miesięcznych na komunikację regularną dla 450
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Halinów oraz 60 opiekunów uczniów
do lat 7”.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej, Urzędu
Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, pok. nr 24.
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