
BZP.341-103/2008 Swarzędz, dnia 23 grudnia 2008r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług z zakresu przewozu uczniów 
niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do szkół specjalnych, przedszkoli specjalistycznych, 

ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjnych w miesiącach styczeń - czerwiec oraz 
wrzesień  - grudzień 2009 rok.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
 Zapytanie nr 1:
Proszę o podanie liczby dzieci, które będą dowożone do szkół od 5 stycznia 2009 r. do 19 stycznia 2009 r. 
oraz 2 września 2009 r. do 19 grudnia  2009 r.
Odpowiedź nr 1:
Ilość  dzieci  przewożonych  w  trakcie  czasu  realizacji  usługi  szacuje  się  na  53  osoby.  
Zapytanie nr 2:
Proszę o podanie sposobu pokrycia kosztów w przypadku gdy liczba dzieci dowożonych do szkół w trakcie 
trwania zamówienia wzrośnie o więcej niż 10 %.
Odpowiedź nr 2:
W oparciu o ilość dzieci  dowożonych do szkół w latach ubiegłych oraz uruchomienie klas specjalnych 
integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 i 3 w Swarzędzu, Zamawiający stwierdza, iż 
ilość dowożonych dzieci nie wzrośnie więcej niż 10 %. 
Zapytanie nr 3:
Proszę o podanie liczby dni szkolnych, w których dzieci będą dowożone do placówek uwzględniając dni, 
które należy odpracować w innym terminie (np. 2 stycznia 2009 r.) biorąc pod uwagę fakt, że w każdej 
placówce termin odpracowania ustalany jest indywidualnie przez dyrekcję i w związku z ilością placówek 
może dotyczyć nawet kilku kolejnych sobót za jeden dzień odpracowywany.
Odpowiedź nr 3:
W roku 2009 r. dzieci będą dowożone do szkół maksymalnie do 184 dni. 

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu korekty błędu pisarskiego w SIWZ, Rozdział 1 pkt 4 na 
"posiadają  minimum 4 kierowców, którzy legitymują się aktualnym zaświadczeniem poświadczającym 
zatrudnienie kierowców oraz spełnienie przez nich wymagań określonych ustawą z dnia 6 września 2001 
r. o Transporcie drogowym Dz. U. 125 poz. 1371 z późn. zm. (załączyć  stosowne kserokopie dla każdego 
kierowcy)" oraz Rozdział 3, pkt III, pkt 2 "Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca wskazał 
osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5) ".
Nie ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który nastąpi w dniu 30 grudnia 2008r, do godz. 
10:00 (pokój 202).  Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 30 grudnia 2008r., o godz. 10:30 w 
pokoju 410.


