Mściwojów, 21.07.2008
NR ZP 3410-2/6/08

Urząd Gminy w Mściwojowie na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z 2007 r.)
modyfikuje następującą treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na: ”Dowóz dzieci z terenu Gminy Mściwojów do szkół ”.:

1. W pkt. III „Przedmiot Zamówienia” ppkt. b wyrażenie „…Oferent przystępujący do
przetargu winien przedstawić koszt przejazdu za 1 km” zastępuje się „Oferent
przystępujący do przetargu winien przedstawić koszt biletu miesięcznego.”
2. W załączniku nr 1 do SIWZ „OFERTA” w pkt. 1 wyrażenie „…… którego zakres
określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” w cenie za 1 km” zastępuje
się „…..którego zakres określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
w cenie za bilet miesięczny”
3. W załączniku nr 1 do SIWZ „OFERTA” w pkt. 1 dodaje się podpunkt a) Cenę oferty
wyliczono w następujący sposób:
Cenę oferty wyliczono w następujący sposób :
CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
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23

8

Siekierzyce-NiedaszówSiekierzyce
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4. W załączniku nr 9 do SIWZ „UMOWA” w § 3 pkt. 1 skreśla się wyrażenie za 1 km i
dodaje zapis: „ Wynagrodzenie będzie realizowane poprzez wykup przez
Zamawiającego imiennych biletów miesięcznych”
5. W załączniku nr 9 do SIWZ „UMOWA” § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy
uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej oraz ilości zakupionych biletów na danej
trasie zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy. W razie potrzeby Zamawiającego w
szczególności w przypadkach zmian organizacyjnych pracy szkół np. odrabianie zajęć w
soboty, skrócenie zajęć oraz innych Wykonawca dostosuje kursy, pojemność autobusów
zarówno w bieżącym jak i nowym roku szkolnym do tych potrzeb.
6. W załączniku nr 9 do SIWZ „UMOWA” § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Faktury
wystawiane przez Wykonawcę zawierać będą wyszczególnienie ilości zakupionych
biletów miesięcznych z uwzględnieniem cen tych biletów”

