
Sulików, dnia 26 czerwca 2074r.

URZĄD GMINY SULIKÓW

IN.271.9.2014.1 Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2Ot4 roku do Zamawiającego wpłynęła proŚba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z
2013 roku po. 9O7 ze zm,) w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku
szkolnym 2OL4/2OL5 a 2O|5l2OL6"

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1.Czy w ramach zamówienia Zamawiający zamierza nabyć bilety miesięczne z ulgą ustawową 49o/o
zakupione w trybie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych
p rzeja zd ów ś rod ka m i ko m u n i ka cj i p u b l i cznej tra n s po rtu zb i o roweg o ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

2. w jakim trybie Zamawiający zamierza dokonać nabycia biletów, w szczególności czy nabycie
biletów ma nastąpić zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 7992 roku o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej transportu zbiorowego?

3. Jakiego rodzaju bilety zamierza nabyć Zamawiający (normalne lub ulgowe, a w przypadku
zamiaru nabycia biletów ulgowych Wnioskodawca wnosi o podanie wysokości ulgi?

Stanowisko Zamawiającego ww. kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie zamierza nabywać biletów miesięcznych w trybie art. 5a ustawy
z dnia 20 czerwca t992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transpoftu zbiorowego (Dz. U. z2OI2 r, poz,1138 z późn, zm.).

Ad. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym
20I4/2OI5 i 2O75/2Ot6, a nie zakup i dostawa biletów miesięcznych.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga wydawania uczniom biletów miesięcznych przez Wykonawcę. Zapis
treŚci SIWZ ,,Wykonawca moze wydawać uczniom imienne bilety miesięczne uprawniające do
korzystania z komunikacji realizowanej przez Wykonawcę" stanowi uprawnienie Wykonawcy, z
którego może skorzystać w celu m.in. identyfikacji przewoźonych osób.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częŚcią SIWZ.
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