Niemodlin, 9 sierpnia 2012r.
ZEF 4464.857.2012
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”

ZMIANA
treści SIWZ
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze
zmianami), dokonuje w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujących zmian:
1) w pkt 19 SIWZ, dotyczącym nazwy kryterium oraz sposobu oceny ofert dokonuje się zmiany
następująco:
- w SIWZ jest: miesięczna cena brutto na dowóz dzieci do szkół wraz z zapewnieniem opieki
w okresie od 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
- w SIWZ powinno być: miesięczna cena brutto jednej karty przewozowej/biletu na dowóz dzieci
do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
2) w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) dokonuje się zmiany w pkt 1 w treści ppkt 1 i 2
w następujący sposób:
- w formularzu jest: „za miesięczną cenę brutto w wysokości:”

- w formularzu powinno być: „za miesięczną cenę brutto jednej karty przewozowej/biletu
w wysokości:”
3) we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ) w § 7 po ust. 1 wprowadza się zapis ustępu 2
o następującej treści:
„Strony przyjmują miesięczną cenę brutto jednej karty przewozowej/biletu wynikającą z formularza
ofertowego w wysokości: ……………….. zł.”
Pozostałe ustępy § 7 wzoru umowy pozostają bez zmian co do treści, zmienia się jedynie kolejność
numeracji.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert:
1) termin składania ofert: 16.08.2012r. do godz. 12.00
2) termin otwarcia ofert: 16.08.2012r. o godz. 12.15
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
p.o. DYREKTOR
/~/
mgr Małgorzata Kochanek
Zmianę niniejszą zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 09.08.2012r.

