Ożarów dnia 06.12.2016
BIII.271.9.2016

						
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


Dotyczy postępowania: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów.

       Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,       Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:
Pytanie 1.
Witam
w związku z ogłoszeniem na realizację zadania pn.: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów ile autobusów należy posiadać:
w przypadku przystąpienia  do wykonania  zamówienia - ilość  autobusów/busów zgodną z oferowanymi do wykonania  liniami zamówienia plus 1 autobus /bus rezerwowy spełniający przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci  o ilości miejsc nie mniej  niż w liniach:
                   
- linia:  5a -58 miejsc siedzących plus min.10 stojących ,   1 autobus 
- linia : 1,2,3,4,5b,6,7a,11,12,13,14,16,18,19,20,26,27,28,33– 54 miejsca  siedzące plus min.
  10 stojących,                                                  czyli 19 autobusów ?                                                                                                                                                                                                                                                      
- linia : 7b,15,21,24,25,29,32 - 42 miejsca siedzące ,     czy 7 autobusów 
- linia : 8,9,10,17,22,23,30,31  - 19 miejsc siedzących.  a tutaj 8 autobusów ?
czytez po realizacji jedne linii autobus jedzie na kolejna ? 
W pewnym miejscu podajecie państwo, ze będzie 18 opiekunek czyli 18 autobusów ?
Odpowiedź 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tych samych autobusów/busów. Wymaga jednak aby autobus/bus był w stanie obsłużyć wskazane w ofercie linie. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany konkretnego pojazdu na inny pojazd o takich samych parametrach spełniających warunki zamówienia. Taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę. Podobnie jest z kierowcami. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tych samych kierowców. Wymaga jednak aby kierowca był w stanie obsłużyć wskazane w ofercie linie.
  Reasumując : w przypadku przystąpienia do wykonania zamówienia -  8 autobusów/busów zgodną z oferowanymi do wykonania liniami zamówienia plus 1 autobus/bus rezerwowy spełniających przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci.
Liczba autobusów/busów nie pokrywa się z ilością zatrudnionych opiekunów. Zatrudnienie opiekunów nie jest zatem wykładnią do liczby taboru.
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