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        WÓJT  GMINY  ŁUBNIANY 

 
 

                                                                                  Łubniany, dnia 19.07.2013r. 

 

ZP.271.7.A.2013 

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl  

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

             Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18-07-2013r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113             

z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

Treść wspomnianych pytań jest następująca: 

 

"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany  

w roku szkolnym 2013/2014" 

http://www.bip.lubniany.pl/
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           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1.  Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca.  

W punkcie 9.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wiersz 9 tabeli, określono 

jedynie warunki jakie musi spełnić wykonawca. 

 Odp. 2. Należy spełnić warunek określony w  punkcie 9.1.2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wiersz 9 i 10 tabeli oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Odp. 3. Wśród uczniów niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

Odp. 4. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotowego zadania powinny spełniać wymogi 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym określone w załączniku nr 9B 

– formularz umowy dla zadania częściowego nr II). 

Odp. 5. W celu skalkulowania ceny realizacji usługi Zamawiający określił średnią ilość 

kilometrów na poszczególnych trasach. Zgodnie z punktem 4.2. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich 

informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie zaleca się sprawdzenie ilości 

kilometrów na poszczególnych trasach.  

Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia; istotnych postanowieniach umownych. W formularzu oferty 

(załącznik nr 1B do siwz) Wykonawca przedstawia cenę za realizację usługi za cały rok szkolny 

(cena ofertowa) oraz wynikającą z niej cenę za 1 miesiąc przewozów uczniów.   

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

                                                Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                                  Krystian Baldy 

http://www.bip.lubniany.pl/

