
. GMINA
OSTROVV MAZOVVIECKA
POWUT OSTROVVSKi

WOIEVVOnz^VO \L\Z0\V7ECKIE
^ 52'^ ■.>6C.S"=/.3 S e;o 50'-3CU LSt'C.V .'yie-<9

NIP 759-162-23-97. REGO\ 55G667913
IG.271.3.2020

Ostr6w Mazowiecka, dnia 13.02.2020 r.

WYJA^NIENIE

Dotyczy: post^powania udzielenie zamdwienia publicznego na „Zakup biletdw dla ucznidw
miesi^cznych dla ucznidw szk64 podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Ostrdw Mazowiecka"

Zamawiaj^cy - Gmina Ostrdw Mazowiecka z siedzibq przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,07-300
Ostrdw Mazowiecka, na podstawie art. 38 ust. 1 12 ustawy z dnia 29 styania 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (0z.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.) przekazuje treid wnlosku o wyjainienie
trek! SiWZ wraz z wyja^nieniami:

zvM3/ku uka/amcm si<; u dniu 1(K)2 2(»2() r posti^powania prowadzonego w trvbie
przciargu nieogranjczoncgo nr IG 271 3 2020 pn .. Zakup Nu iow miesnczmvfi Jlu uczn/ow szJoi/
P"(hi<i\*tiwyi h pniw<tJz>in\x h prze: < -rnirn' > htmw \fiizim wi kii" zwracam snj / o ud/iHetiie
stos«wn\ch w>ja.snien

^ pk( VII Wykaz usiadczeh lub dokumento». potwerdzaj^cvch spdnianie Hamnkbw
udzialu w posi^powaniu oraz brak podstaw do vsykluczcnia Specyfikacji Isiotnych Warunkdw
Zamouicnia vMdnicjc zapi&

t  fi cv/upfiiH it'rUzi:niu spf/nittnia warunku udzialu n ptisiypxinaniu wykuntrHia musi zulifLzyi.
3/ aktuaJnc Zi:zy*alvnic na wvkonyytanit; /vrfH/coH- n-gulamwh mdh w kru/o\nm iranspnniv
dnt^Dwym. w\danc zfiodnic : przcpisumt u.\nn*y zdnia 6 wrzexma 200} r. a irampamif drTtf'tiM-\'m
na irasach linwitzu iK znu'iw.

Zamowienie ukazato si? 10 02 2020 r. natomiasi termin skladania ofert Zamawiaj^cy okreslil na 18
lutego 2020 r W zwi^u z pow\Zszym. chcijc zIoZyc ofertv. nie jest mozliwc w tak krwkikm
czasie u/yskanie pi/c/ Wykonawci? aklualtuch zczwolcn na wykonywanic przewo/bw regulamych
osdb V, krajowym. transporcie drogowvm Zg»)dnic z 16 Prawo Zamowien Publicznvch usi z
dnia 1 1 WTzesnia 2019 r ..Ajniuy* iu/ai:\ przxyouiHuic i przypnmadza pttMypttMann- o udzh-U'mv
zamdxMenia w cpusZh.
// zap<'wniajifc\' zai huwanw ULZiiwi'f ki'iikuri-m/i nraz nmnv iraklnwanic w\kimawc6w "

Umieszczajqc w SWIZ zapis o dolaczniu aktualnych zcvwoleh Zamawiaj^cy me zachowal wvzej
wymiemonej zasadv

Biorqc pod uwag? powy/szc. zwracam siy / prosb^ o zmiam? wy zej w^mienionego zapisu.
gdyz nie jest mozJc jcgo spctninic przez wszystkich Wykonawcow. ehc4c>ch brae ud/ial w
poMcpowaniu

Odpowiedi:
Zamawiajqcy pozostawia zaplsy SIWZ bez zmian.
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