
Gaworzyce, dnia 07.12.2017 r. 

Nr pisma ZP.271.20.1.2017 

Uczestnicy postępowania ZP.271.20.2017 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup biletów 
miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
I ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że dokonano zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

W wyniku modyfikacji SIWZ otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców  
i Zamawiającego. 

 

I.  Zmienia się formularz A (oferta), stanowiący załącznik do SIWZ, który otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ. 

II.  Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ (Projekt umowy), tj. zapisy § 5 ust. 3, które 
otrzymują brzmienie: 

„3. Strony obowiązuje cena jednostkowa biletu miesięcznego, która ma charakter ryczałtowy, 
zgodnie z definicją, którą określa art. 632 kodeksu cywilnego, z poszczególnych 
miejscowości: 
1) dla każdego z uczniów: 

a) Kurów Wielki  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
b) Kłobuczyn (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
c) Mieszków ( przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
d) Koźlice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
e) Gostyń (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
f) Korytów  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
g) Witanowice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
h) Grabik  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
i) Śrem (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
j) Dzików (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
k) Dalków (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
l) Nowa Jabłona (przywóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
ł) Nowa Jabłona (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 



m) Nowy Dwór (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
n) Zimna Brzeźnica (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………); 

2) dla każdego z dzieci 5-letnich: 
a) Kurów Wielki  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
b) Kłobuczyn (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
c) Mieszków ( przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
d) Koźlice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
e) Gostyń (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
f) Korytów  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
g) Witanowice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
h) Grabik  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
i) Śrem (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
j) Dzików (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
k) Dalków (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
l) Nowa Jabłona (przywóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
ł) Nowa Jabłona (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
m) Nowy Dwór (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł 
(słownie: ……………………………). 
n) Zimna Brzeźnica (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………).” 

 

III.   Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.1. – str. 13 SIWZ: 

„12.1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85, pokój  
nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 8.12.2017 r. do godz.10.00”  

 

Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.1. – str. 13 SIWZ:  

„12.1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85, pokój  
nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz.10.00.”  

 

IV.  Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.7. – str. 14 SIWZ: 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania, tj. w dniu 8.12.2017 r. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 
sala 15 (I piętro).” 

 

Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.7. – str. 14 SIWZ: 



„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania, tj. w dniu 12.12.2017  r. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 
85, sala 15 (I piętro).” 

 

Jednocześnie informuję, że wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,  
tj. do dnia 12.12.2017 r. do godz. 1000. 

Powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
W związku z powyższym, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

          

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 - FORMULARZ  A 
______________________________________________________________________________ 

 

OFERTA DLA GMINY GAWORZYCE 

DANE WYKONAWCY (wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem 
pełnomocnika): 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku ofert wspólnej : 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Adres  Wykonawcy*: 

ulica ....................................................................      kod poczt. ................................................................  

miejscowość ....................................................................        tel. .............................................................      

fax. ................................................... 

e-mail: ……………………………. 

Wykonawca zarejestrowany jest w: ...................................................................................                 
 
Dokument rejestrowy, nr rejestru/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 

........................................................................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w zakresie oferty (imię, nazwisko, tel., e-mail):  

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Odpowiadając na ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:   

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych  
w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie: ZP.271.20.2017 

zgłaszamy przystąpienie do przetargu składając niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 liczbowo słownie 
 

Cena oferty netto:   

VAT w wymiarze ....%    

Cena oferty brutto:    

 



Cena jednostkowa biletu miesięcznego dla każdego z uczniów z poszczególnych miejscowości: 

1) Kurów Wielki  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

2) Kłobuczyn (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

3) Mieszków ( przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

4) Koźlice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

5) Gostyń (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

6) Korytów  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

7) Witanowice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

8) Grabik  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

9) Śrem (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

10) Dzików (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

11) Dalków (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

12) Nowa Jabłona (przywóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

13)Nowa Jabłona (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

14) Nowy Dwór (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

15) Zimna Brzeźnica (odwóz) - cena jednostkowa biletu, brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego dla każdego z dzieci 5-letnich z poszczególnych miejscowości: 

1) Kurów Wielki  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

2) Kłobuczyn (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

3) Mieszków ( przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

4) Koźlice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 



5) Gostyń (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

6) Korytów  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

7) Witanowice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

8) Grabik  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

9) Śrem (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

10) Dzików (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

11) Dalków (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

12) Nowa Jabłona (przywóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

13)Nowa Jabłona (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

14) Nowy Dwór (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

15) Zimna Brzeźnica (odwóz) - cena jednostkowa biletu, brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

2. UDZIELAMY ………. dni terminu płatno ści faktury.  

3. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy PZP oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
  

 
 

  
 

 

 

4. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać 
dane proponowanych Podwykonawców): 

− ........................................................................................................................................................ 

− ........................................................................................................................................................ 

5. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych 



przez Zamawiającego pismach i zamieszczonych na stronie internetowej 
www.bip.gaworzyce.com.pl w zakładce „zamówienia publiczne”, w miejscu gdzie jest 
udostępniona  SIWZ.  

6. Akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) i w przypadku wybrania naszej oferty 

 zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zamieszczone w wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica 
przedsiębiorstwa”** 

9. Oświadczamy , że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rdz. III pkt 3.2. SIWZ do realizacji 
zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r – 
Kodeks pracy. 

10. Informujemy, że (właściwe zakreślić) 

 należę do sektora MPŚ; 

 nie należę do sektora MPŚ. 

11. Wszystkie zapisane strony niniejszej oferty i załączone oświadczenia i dokumenty zostały 
kolejno ponumerowane od strony nr ............do nr ............. 

12. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

a) oświadczenie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) ……………………………………………, 

c) ……………………………………………. 

13. Informacja dodatkowa: Nazwa Banku i nr konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium:  

     konto nr: .......................................................................................................................................... 

     w Banku ............................................................................................................................................ 

    (dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu). 

 

 

 

                                                     .............................................................................................................. 

                                                      podpisy i pieczęcie upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy    

 

 

Data........................................................ 

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
* w przypadku ofert y wspólnej podać dane Pełnomocnika Wykonawcy (patrz rozdział XIX SIWZ) 
**  niepotrzebne skreślić 
 


