Teresin, dnia 31.07.2006 r.

IZ.3410/25/06

WYKONAWCY ZGODNIE
Z ROZDZIELNIKIEM
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin”
Zamawiający – Gmina Teresin, reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin,
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz
gimnazjów na terenie Gminy Teresin” Wykonawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie – zagadnienie:
“Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić załacznik Nr 7 do SIWZ
dotyczący informacji o podwykonawcach”.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), w odpowiedzi na powyżej
sformułowane pytanie wyjaśnia, co następuje:
Zgodnie z treścią Rozdziału V specyfikacji „Warunki udziału w postępowaniu
wymagane od Wykonawców” w przypadku korzystania z usług Podwykonawców
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, a także nazw (firm) proponowanych
Podwykonawców. W załączeniu przekazujemy zmodyfikowany załącznik Nr 7 do SIWZ informacja o Podwykonawcach, który należy wypełnić w przypadku korzystania z usług
Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli znajdującej się na
załączniku nr 7.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikuje
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.
1. W projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Łączne wynagrodzenie Wykonawcy podczas realizacji zamówienia za lata szkolne
2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, określone w zawieranej umowie, wynika z
przemnożenia liczby kilometrów zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu 1 dnia oraz
ilości dni nauki szkolnej (w danym roku szkolnym), w których przewozy są wykonywane
i nie przekroczy łącznie kwoty ……………………………………złotych brutto, z czego
za dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Paprotni kwoty ………………….., za dowóz
uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie kwoty ……….., a za
dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Teresinie kwoty …………...
(w/w kwoty zostaną podane przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert).
2. Zgodnie z rozdziałem IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Opis sposobu
przygotowania oferty” w pkt. 14 zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym
nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym. Na kopercie należy
umieścić zapis „Nie otwierać przed dn. 2 sierpnia 2006 r. przed godz. 9.15”, a nie jak
zapisano w specyfikacji „Nie otwierać przed dn. 2 sierpnia 2006 r. przed godz. 10.15”, ze

względu na fakt, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2006 r. o godzinie 9.15.
3. Zgodnie z treścią Rozdziału VIII SIWZ „Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu
obliczenia ceny” Zamawiający dopuszcza coroczną waloryzację ceny brutto 1
wozokilometra o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za dany rok w stosunku do roku poprzedniego, publikowany w
Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce we wrześniu 2007 roku, a
nie jak omyłkowo napisano w specyfikacji we wrześniu 2006 r.
Pozostałe warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym nie ulegają zmianom.
Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia i modyfikacji Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ. Jednocześnie treść wyjaśnienia i modyfikacji zostanie umieszczona na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Teresinie: bip.teresin.pl.
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