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PROTOKÓŁ 
Spotkania z oferentami dotyczącego ogłoszonego zamówienia na zadanie pn.: Dowóz dzieci 
do szkół na terenie gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011. 
 
 
 
Na w/w spotkanie przybyło pięciu zainteresowanych oferentów (lista obecności jest 
załącznikiem do niniejszego protokołu). 
 
 
Podczas spotkania proszono o wyjaśnienie treści w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
1. rodz. I pkt.6 pptk. e dotyczący roku produkcji pojazdu przeznaczonego do przewozu 

dzieci 
 

ad.1 Zamawiający szczegółowo zapoznał się z uwagami odnoszącymi się do konieczności 
dysponowania pojazdami do przewozu uczniów, które są wyprodukowane przez 1 
stycznia 1988 r. i postanowił. Utrzymać ten zapis w mocy uzasadniając to koniecznością 
zapewnienia najwyŜszego z moŜliwych poziomu bezpieczeństwa. W ocenie 
zamawiającego autobusy wyprodukowane przed tą datą nie dają takiej rękojmi. 

 
2. rodz. II pkt. 4 ppkt 4.4 dotyczący zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia 
 

ad.2 Zgodnie z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655) zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach: 

1. pieniądzu, 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 

3. gwarancjach bankowych, 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Natomiast zgodnie z art. 148 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655) zabezpieczenie moŜe być wnoszone za zgodą zamawiającego w innych 
formach. Takie rozwiązanie moŜe być zastosowane po złoŜeniu wniosku wykonawcy do 
zamawiającego. Zamawiający będzie w pełni realizował zapisy ustawowe. 

Zgodnie z tymi zapisami ustawowymi modyfikuje się wzór umowy w taki sposób, Ŝe § 6 
otrzymuje następujące brzmienie:  

1. „W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania usługi Wykonawca wpłacił 



3 500 zł na konto Zamawiającego. Na poczet zabezpieczenia moŜe być zaliczona 
kwota wadium wpłaconego przed przystapieniem do przetargu, po pisemnym 
oświadczeniu Wykonawcy o takim zaliczeniu. 

2. Wysokość całkowita zabezpieczenia wynosi 10 000 zł i moŜe być wniesiona 
w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy informuje Zamawiajacego w jakiej formie 
wniesione zostanie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na piśmie, 
przekazując jednocześnie stsosowne dokumenty. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość wpłacania zaebzpieczenia w ten sposób, Ŝe aby osiągnąć całkowitą 
wysokość zabezpieczenia będzie potrącał z kaŜdej faktury kwotę 1 % wartości 
brutto faktury. Jest to kwota maksymalna. 

5. Potrącana kwota bedzie lokowana na wydzielonym koncie, w banku, w którym 
ASiIS ma konto podstawowe. 

6. Po zgromadzeniu kwoty 10.000 zł, Zamawiający zaprzestanie potrącania 
a zgromadzone środki finansowe zostaną ulokowane jako lokata w banku. 

7. Wykonawca upowaŜnia Zamawiajacego do potrącania ze zgromadzonych srodków 
wydatków poniesionych na zapewnienie zastępstw za kursy pojazdów 
przeznaczonych do przewozu uczniów w sytuacji gdy pojazdy Wykonawcy nie 
mogły wykonywać przewozów lub Zamawiajacy stwierdził uzasadnione braki w 
wyposaŜeniu lub realizacjii zamówienia niezgodnie z SIWZ.  

8. Po zakończeniu realizacji umowy zgromadzone środki finansowe pomniejszone o 
wydatki związane z realizacją umowy, o których mowa w ust.4 zostana w terminie 
30 dni przekazane na wskazane konto bankowe Wykonawcy.  

 
3. § 2 pkt. 5 wzór umowy dotyczący poddania kontroli stanu technicznego pojazdu 

przeznaczonego do wykonania usługi w Stacji Kontroli Pojazdów wskazanej przez 
Zamawiającego  

 
ad. 3 Zamawiający po zapoznaniu się z uwagami dotyczącymi zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w części, w której jest wzór umowy zmienia zapisy 
w ten sposób, Ŝe § 2 pkt. 5 – 11 otrzymuje brzmienie odpowiednio: 

“5. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy poddania kontroli stanu technicznego 
wskazanego pojazdu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 

6. Przegląd, o kórym mowa w ust. 5 przeprowadzony jest na koszt Wykonawcy. 

7. O miejscu i terminie kontroli o której mowa w § 2 pkt. 5 Wykonawca zawiadomi 
Zamawiajacego tak aby ten mógł czynnie uczestniczyc w tym przegladzie. 

8. Nie poddanie się przeglądowi lub wynik negatywny przeglądu jest podstawą do 
rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień ustalony 
przez Zamawiajacego w piśmie dostarczonym do siedziby Wykonawcy. 

9. Zamawiajacy moŜe, brać czynny udział w przeglądzie. 



10. Przegląd techniczny o którym mowa w ust. 5 jest nezaleŜny od przeglądów, które 
przeprowadzane są przez Wykonwacę na podstawie przepisów prawa o ruchu 
drogowym. 

11. W czasie trwania umowy przeglądów o których mowa w ust. 5 nie moŜe być 
więcej niŜ 6.” 

 
4. rodz. III pkt. 2 dotyczący opisu sposobu przygotowania oferty – miejsca i terminu 

składania oferty 
Modyfikuje się specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób,  

• Ŝe przesuwa się termin składania oferty (pkt. 2.6) z 12 czerwca 2008 r. na 16 
czerwca 2008 r. godzina pozostaje bez zmian,  

• zmienia się termin, w którym Wykonawca będzie związany ofertą (pkt. 2.8) 
z 11 sierpnia 2008 r. na 14 sierpnia 2008 r.,  

• zmienia się termin otwarcia ofert (pkt. 3) z 12 czerwca 2008 r. na 16 czerwca 
2008 r. godzina i miejsce pozostaje bez zmian,  

 
 
                                                                                               Burmistrz 
 
                                                                                         Adam Fedorowicz 


