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WIŚR.271 .I.2,2OI9

Bartniczka 25,06.20I9r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenle zamowienia publicznego w przetargu nieograniczohym o
wartoŚci nieprzekłaczającej kwot okręślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamowień publicznych - Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm. pn,
,,Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 201912020".
- ogłoszenie w Biuletynię Zamówień Publicznych nr 561478-n-2O19 Z DNIA 19.06,2019,

Działając zgodnie z art. 38 ust, 4 ustawy z dnta 29,01.2004 Prawo zamówięń
PublicznYch - Dz. U . z 2018 poz. 1986 z pożn, zm, modyJikuję tteść Specyfikacji istotnych
waruŃÓw zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo
na świadczenie usług w trybie ptzetar gu ni eo grani czonego.

Zakres modyfi kacj i j est następuj ący:

1. Dokonuje się zmiany zapisow Specyfikacji istotnych warunków zamówienia -

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTEM ORAZ SPOSOB PRZEKAZYWANIA OŚWrłOCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z OF,ERENTAMI
- w punkcie 7.7 ..Jeżeli wniosck o wyjaśnienie treści SIWZ 1a,płynie d,o Zamawiającego
pÓŻniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu skłaclania oiert ( t1.

26.06.2018r.) ,.

zmianie ulega zapis daty tj. ,,26.06.2019r. ,,

2. Dokonuje się zmiany zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówięnia -
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
- w punkcie 10.1.1

3) Na rvezrł,anie Zanrawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art.
25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca,złoży:

,.a) oŚwiadczenie, że po wyborze jego oltrty, w terminie do 20 sierpnia 2018r. złoży
zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych"
zmianie ulega zapis daty tj. ,,w terminie do dnia 20 sierpnia 2Ol9r."

W pozostałym zapisie Specyfikacja istotnych rvarunków zamór,vienia pozostaje
niezmieniona.

Uwzględniając treść ar1.38 ust.4 iust.6 w związku z art. l2a ustawy Prawo zamówień
pLrblicznych niniejsza zIniana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Bir-lletynie zamówień publicznych, a zmiana nie
\,vymaga dodatkor.vego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach wobec czego Zamawiający nie
przedłuża terminu składania ol'ert.
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