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Wykonawcy ubiegajqcy się o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu

rueogłaruczonego na:
Transpoń uczłiliw do i ze Szlółw roku

szkolnym 2014/2015.

Zesp<ń Obsfugi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą w Magdalence ul. Lipowa 28,
05-506 Lesznowola informuje,iżw dniu 08.08.2014r. wpłynęło zapytańe o następującej tresci :

,,W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym przez Zespć* Obsfugi Placówek
Oświatowych w Leszrrowoli na ,,Transport uczniów do i zę Szkoł w roku szkolnym 201412075"
zwTacam się z prośbą o zrrrianę warunków SIWZ zawarĘch w rońzia|e nr 1 punkt 6 podpunkt 1.2
oraz 1.3.

Swoją prośbę motywuję W, iż warunki udziału w postęowaniu wykazarre w SIWZ zawęzono
grono podmiotów, l<tórzy mogą wziąć w nim udziń. Moim zdaniem, liczy się doświadczenie w
obsłudze przetargów na transport uczniów w Szkołach niż ich wartość. Ponadto, chciałbym
nadmienić, że w poprzednim roku wymogiem była większa ilość miejsc w autobusach niz obecnie,
a liczba uczniów się zwiększyła w obecnym przetargl. Zamańający jest również wymóg wieku
autobusów, który automaĘcznie dyskwalifikuje prywatnych pruewoźników patrząc ra realia
gospodarcze w naszym kraju. Starszę autobusy moim zdaniem naąą się do obsługi przetargów
jeśli ich stan tęchnicnry jest w dobrym stanie, więc to ograniczenie moim zdaniem jest
bezprzedmiotowę.
Skoro kryterium wyboru jest najnizsza cena a spełnienię waruŃów SIWZ są zbyt wygórowane to
moze to doprowadzić do sytuacji, żę tak naprawdę zostarrie wybrana oferta, która nie Ędzie
najniZsz,a cenowo i tym samym wpłynie to na zwiększenie wydatków budżetovyych w Gminie,
Ponadto, chciałbym zauwaĘć, iż porównując warunki z poprzednich przetargów zauuluĘłem, że
nie ograniczały znacząco grona potencjalnych wykonawców, a obecny przetarg skłania się do
dyskryminacji prywafirych przewoźników.
Zatęmzwracam się z prośbą jak na wstępie."



Odpowiedź na pytanie:

W naszej ocenie postawione warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadcz,ęńa oraz
dysponowanie odpowiedrrim potencjałem technicanym nie ogranicza udziału w postepowaniu
innyrn Wykonawcom.
Poprzez sformułowanie warunków jak w SIWZ, Zamańajryy dąży do wybrania Wykonawcy
posiadającego odpowiędnią wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, oraz zdolnego do
realizacji zamówienia z należryĄ starannością a tym samym ograrriczeniu moź:liwości powstania
sytuacji, w której Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówięnią dlatego nie wyrażamy
zgody na znriany warunków SIWZ zawartych wrozdziale 1 pkt 6 ppkt.1,2,1,3.


