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Uczestnicy postępowania 

Dot.  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pod nazwą: „Dostawa autobusu 19  osobowego +  1
kierowca,  przeznaczonego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  2  miejsc  dla  wózków
inwalidzkich”.

Zgodnie  z  art.  38  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013r. poz.  907 z  późn.  zm.),  w  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  w/w
zamówienia wyjaśniam:
Pytanie 1:
„Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuści: 
1. Termin realizacji zamówienia do 31.05.2014r.
2. Czy zamawiający dopuści pomost o długości 2800 mm”

Odpowiedz: 

Ad. 1
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu  realizacji zamówienia do dnia 28.05.2014 r.
Ad. 2 
Zamawiający dopuszcza pomost o długości minimum 2800 maksimum 3000 mm.

W  związku  z  wyjaśnieniem  treści  SIWZ  działając  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w następujący sposób:
pkt. 9 Termin wykonania zamówienia: 
jest:
 „od podpisania umowy najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2014 r.”
zmienia się na:
„od podpisania umowy najpóźniej do dnia 28 maja 2014 r.”
Załącznik  do  formularza  oferty  –  CHARAKTERYSTYKA  POJAZDU   -    pkt.  6  Miejsca  dla  osób
niepełnosprawnych: 
jest: 

„zamontowanie pomostu aluminiowego o dł. 3000 mm”
zmienia się na:

„zamontowanie pomostu aluminiowego o dł. minimum 2800 maksimum 3000 mm”

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że w wyniku zmiany treści SIWZ przedłużam
termin  składania ofert  do dnia 07.02.2014 r. do godz.  1100 (pkt.  17.2 SIWZ),  otwarcie ofert  nastąpi
w dniu 07.02.2014 r. o godz. 1115 (pkt. 17.3 SIWZ).
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu
i SIWZ.
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.
Poprawiony  załącznik  do  formularza  oferty  –  CHARAKTERYSTYKA POJAZDU  udostępniono  na
stronie  www.bip.staszow.pl  przy postępowaniu pn.: „Dostawa autobusu 19 osobowego + 1 kierowca,
przeznaczonego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  2  miejsc  dla  wózków  inwalidzkich”
(wersja pdf.).
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