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OGŁOSZENIE

I)oqczy  postępowania o  udzlelenie zamówienia publicmego  na usługi transporlowe  dla  uczestników  Ęajęć  w
Środowiskowym Doi'i'iu Samopomocy w Marcinkowie zfilią w Pręjlowle

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(ti.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.   1579  ze  zm.;  dalej   ustawa  Pzp),   Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w
Marcinkowie  z  filią w  Prejłowie  przekazuje  poniżej  treść  wniosków o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

T reść wniosków/zapytań Wykonawcy :
załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 1  :
"W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  udzielanym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na

usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z
filią  w  Prejłowie"  składam  (-y)  niniejszą  ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie
określonym w specyfikaęji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę w kwocie..."
Proszę  o  sprecyzowanie  w jaki  sposób  określić  łączną  kwotę  za  wykonanie  zamówienia, jeżeli  w
SIWZ  podane  są jedynie  dzienne  kilometry  do  przejechania.  Ile  dni  przyjąć  do  wyliczenia  łącznej
kwoty?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający infomuje, Że w Rozdziale IV Specyfikaęji lstotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

określił Termin  realizacji  zamówienia:  o4. zawąrcią  i]mo\iqr .do  3 | ..mąręa .2Q|9 .r.  Tak więc,  zarzut  że

podano jedynie dzienne kilometry jest chybiony.
Zamawiającemu  zalezy  na jak  najszybszym  udzieleniu  zamówienia,  jednak  na  termin  zawarcia

umowy w tym postępowaniu Oak i w każdym innym) ma wpływ wiele aspektów. Pierwszym możliwym
terininein na udzielenie zamówienia, przy założeniu, że zostaną spełnione przesłanki z art. 94 ust. 2 pkt.
1   lit.   a)   ustawy  Pzp  jest  28   inarca  2018  r.   Jeżeli  zaistnieją  inne  przesłanki,   niż  wymienione  w

przytoczonyin przepisie, to  nie  sposób podać  dokładnej  daty,  kiedy  będzie  można zawrzeć  umowę w
sprawie   realizacji    usług   będących   przedmiotem   zamówienia,    ponieważ   Zamawiający   nie    ma
najmniej szego pQjęcia co będą zawierać złożone oferty.

Pewne jest tylko to, że zgodnie z Rozdziałem XIII  SIWZ w zw.  z art.  85  ust.  1  pkt  1  ustawy Pzp,
Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres,  co  naimniei   30  dni  rozpoczynający  się  wraz  z
upływem teminu składania ofćil i w tym czasie powinno dojść do zawarcia umowy. Przy czym, żadna
+i Stron postępowania, nie jest w stanie stwierdzić czy nie dojdzie do przedłużenia związania ofertą, na

podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
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