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Ostr6w Mazowiecka, dnia 17.08.2020 r.

WYJA^NIENIE

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego na „Zakup biletdw miesi^cznych dia
ucznibw szkbf podstawowych prowadzonych przez Gmin? Ostrbw Mazowiecka"

Zamawiaj^cy • Gmina Ostrbw Mazowiecka z siedzib^ przy ul. gen. Wtadystawa Sikorsktego 5,07-300
Ostrdw Mazowiecka, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamdwieb publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje tre^d wniosku o wyjainienie treici SIWZ
wraz z wyjainieniami:

„[...] zwraca si^ z prosb^ o usuni^de z SIWZ zaplsu w punkcie VII, pkt 2 ppkt 3 ktdry mowi:
Wcelu potwierdzenia spefnienia warunku udziatu w post^powaniu wykonawca musi
zaf^czyd aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozdw regularnych os6b w krajowym
transporcie drogowym wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
o transporcie drogowym na trasach dowozu uczniow"
Taki zapis powoduje wprost iz poza dotychczasowym wykonawc^ nie istnieje zaden podmiot
gospodarczy, ktdry posiadatby zezwolenia na trasach dowozu ucznidw . W zwi^zku z tym
nalezy przypuszczac iz podmiot ten ztozy ofertQ w post^powaniu za niebotycznie wysokq
kwotQ gdyz pewne jest, ze pozostali oferenci nie speiniaj^ oczekiwanych wymagab i nie sq
w stanie zgodnie z prawem zdobyc takiego zezwolenia do czasu ztozenia ofert w przetargu
a wiQc pozostate oferty zostanq odrzucone lub nie znajd^ si^ ch^tni aby Je ziozyc z powodu
braku speinienia warunkdw udziatu w postQpowaniu.

Wygl^da na to, iz zapisy w SIWZ zostaly tak skonstruowane aby faworyzowaJy jednego ,
konkretnego wykonawc?. Zamawiaj^cy ustalajgc warunki udziahi w post?powaniu w ten
sposob , aby tylko przewo^k , ktdry aktualnie wykonuje dowdz dzieci do szkdt mdgt brae
udziat w post^powaniu , w sposob oczywisty narusza przepisy ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. Ponadto taki zapis ma na celu wyeliminowanie konkurencji i stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji 1 konsumentdw.
Ponadto Zamawiaj^cy ustalaj^c warunki udziahi w post^powaniu ewidentne dla jednego
przewoznika nie uzyska konkurencyjnych ofert, ktdre mogtyby byd korzystniejsze cenowo dla
2^awiaj^cego. Tym samym Zamawiaj^cy narusza rdwniei dyscyplin? fmansdw
publicznych.

Wobec powyiszego prosz? o zmian? warunkdw udziahi w post^powaniu , tak aby wszyscy
potencjalni wykonawcy w rdwnym stopniu mogli ubiegad si? o udzielenie zamdwienia

Odpowiedz:

ZamawiaJacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Jednocze^nie Zamawiajqcy informuje, ze wydtuza si? termin skladania ofert do dnia 20 sierpnia

2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odb?dzie si? 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45.
W zwiqzku z powyzszym zmianie ulega treid SIWZ w nastepuj^cy sposdb:
Bvio:

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
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4. Oferte naletv ztozvd wzamknietei kopercie. na kt6rei umleszczona bedzle nazwa iadres

ZamawiaiacegQ. nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Zakuo bilet6w miesiecznvch

dia uczni6w szk6l podstawowvch prowadzonvch przez Gmine Ostr6w Mazowiecka.

czesc " Nie otwierad przed 18.08-2020 r. eodz. 10:45»

XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skladad w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz^du Gminy (pokdj nr 15, 1 pi^tro)

do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si? 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc? byd
obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s? oobecnosc w siedzibie Zamawiaj^cego, na gdmym

korytarzu przed sekretariatem nr 15, I pi?tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia,

gdzie zostan? poinformowani, w ktdrym pokoju odb?dzie si? otwarcie ofert.

Poprawia sie na:

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

4. Oferte nalezv ztozvd wzamknietei kooercle. na ktdrei umleszczona bedzle nazwa iadres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na ..Zakup biletbw miesiecznvch

dIa ucznidw szkot podstawowvch prowadzonvch przez Gmine Ostrdw Mazowiecka.

czeic " Nie otwierad przed 20.08.2020 r. eodz. 10:45»

XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skladad w siedzibie Zamawiaj?cego: sekretariat Urz?du Gminy (pok6j nr 15,1 pi?tro)
do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb?dzie si? 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc? bye

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s? oobecnoSd w siedzibie Zamawiaj?cego, na g6mym

korytarzu przed sekretariatem nr IS, I pi?tro, na co najmniej 5 minut przed godzin? otwarcia,

gdzie zostan? poinfomiowani, w ktdrym pokoju odb?dzie si? otwarcie ofert.
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