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Nr referencyjny IR.271.54.2020.PW

Bogatynia, 21.12.2020r.

Odpowiedź na pytanie
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony
pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Wykonywanie usług
przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zadanie nr 2: Organizacja
gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.” - ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 768023-N-2020 w dniu 17.12.2020r. oraz stronie internetowej Zamawiającego http://bip.bogatynia.pl/

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)
zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie e-mail z dnia 18.12.2020r.
Witam, analizując zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz SWIZ dotyczącego
"Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy
Bogatynia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zadanie nr 2: Organizacja gminnych
przewozów pasażerskich na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2021r." chcielibyśmy odnieść się do części pierwszej tego zamówienia.
W zadaniu pierwszym dotyczącym komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia
wskazany jest rozkład jazdy na podstawie którego przewoźnik będzie wykonywał usługę.
Gmina założyła roczny limit na poziomie 72 745,76 wzkm. Według naszych obliczeń
zakładany limit zostanie przekroczony o 1000 km rocznie. Jak zostaną one rozliczone?
Odpowiadając na powyżej wymienione pytanie z dnia 18.12.2020r. Zamawiający
wyjaśnia:
Gmina Bogatynia, informuje że całkowita ilość wozokilometrów dla części 1 to 73.435,96
wzkm.
Zamawiający - Gmina Bogatynia po przeanalizowaniu pytania, które wpłynęło do
siedziby Zamawiającego w dniu 18.12.2020r. zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Prawo zamówień
publicznych wprowadza następującą modyfikację do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na stronie 63 w części III SIWZ Projekt umowy na część I, załącznik nr 2 do umowy:
jest:
Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji miejskiej
w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach
Rodzaj dni

Ilość dni
255
98

Ilość km w jednym
dniu
220,16
162,72

Ilość
wozokilometrów
56.140,80
15.946,56

Dni robocze
Dni wolne (soboty
i niedziele)
1 listopada (odrębne
rozkłady jazdy)

1

369,4

369,4

Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 72.456,76wzkm

winno być:
Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji miejskiej
w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach
Rodzaj dni

Ilość dni
255
98

Ilość km w jednym
dniu
224
162,72

Ilość
wozokilometrów
57.120,00
15.946,56

Dni robocze
Dni wolne (soboty
i niedziele)
1 listopada (odrębne
rozkłady jazdy)

1

369,4

369,4

Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 73.435,96wzkm
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy stosować ją
odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

Otrzymują:
1. strona: http://bip.bogatynia.pl/
2. a/a.
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