
 

Niemodlin,  20 lipca  2012r. 
ZEF  4464.834.2012 
 
 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
         zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na  
         podstawie zakupu biletów miesięcznych” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Pyt. 1: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. zwraca się z prośbą o wyjaśnienie 

dwóch punktów specyfikacji dot. załącznika nr 9.Podana jest ilość dzieci, ale z tabeli nie wynika 

konkretna ilość, wsiadająca oraz wysiadająca na konkretnym przystanku. Przykład: Do Grabiny należy 

dowieźć 18 uczniów + 3 dzieci + 15 uczniów co daje sumę 36 uczniów w tabeli napisane jest : 

z Lipna do Grabiny 12 uczniów z Jaczowic do Grabiny 11 uczniów co daje sumę 23 uczniów. 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie tabeli tak jak w zadaniu nr 2,3,4 oraz 5, gdzie są podane ilości 

wsiadających oraz wysiadających uczniów na konkretnym przystanku. 

Odp.  
W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 9 dotyczący 
trasy nr 1 jako zmianę treści SIWZ. Nowy plik Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, 
przy pozostałej dokumentacji przetargowej. 
 
Pyt. 2: Czy wzorem ubiegłego roku można zamienić miejsce rozpoczęcia linii nr 4 - zamiast 

Magnuszowiczek kurs zaczynałby się od miejscowości Radoszowice, następnie Sarny Wielkie  

i na końcu Magnuszowice i Magnuszowiczki.? 

Odp. 
Zamawiający dopuścił zmianę przebiegu trasy nr 4, co wyraził zapisem w załączniku nr 12 pod 
tabelą.  
 
Pyt. 3: Czy w okresie zimowym autobus będzie miał możliwość bezpiecznego nawrotu  

w m. Magnuszowiczki.? 

Odp. 
Droga przebiegająca przez wieś Magnuszowiczki jest drogą powiatową, w związku z czym 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej stan w okresie zimowym. 
 
 

          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 

 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 20.07.2012r. 


