Kętrzyn, dnia 10.12.2009 r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.341-13(ZK)/09
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.341-13(ZK)/09 w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonywanie usług autobusowego, miejskiego transportu publicznego na liniach komunikacji nr 0,1,2,6.”

MODYFIKACJA nr 3 SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt:
„Wykonywanie usług autobusowego, miejskiego transportu publicznego na liniach komunikacji nr
0,1,2,6.”, znak postępowania SO.341-13(ZK)/09, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr
223, poz. 1655, zm. Dz.U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz.U. z 2008, Nr 220, poz. 1420, Dz.U. z
2009, Nr 19, poz. 101, Dz. U. z 2008, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009, Nr 65, poz. 545, Dz.U. z 2009
r., Nr 91, poz. 742) z dniem 10.12.2009 r. wprowadza modyfikację zapisu znajdującego się w
pkt 5 ppkt 1. lit d ) SIWZ dotyczący liczby miejsc siedzących w następującym zakresie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
d)
d)
 liczba miejsc siedzących - co najmniej 30  liczba miejsc siedzących - co najmniej 30
miejsc, przy czym nie moŜe być mniejsza
miejsc, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ
niŜ 50% ogólnej, wskazanej przez
30% ogólnej, wskazanej przez producenta,
producenta, pojemności autobusu.
pojemności autobusu.
Zamawiający w pkt 8 SIWZ po ppkt 4. dodaje ppkt 5 i 6 w następującym brzmieniu:
„ 8.5. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uwaŜa się za wniesione
prawidłowo.
8.6. W treści wadium składanego w formie innej niŜ pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności, w jakich Zamawiający moŜe zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
a) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego
stronie
b) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy.”
Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację w zakresie treści załącznika nr 6 do
SIWZ- wzór Umowa nr SO.342-…./ZK/09 w zakresie:
1) § 6 ust.1
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
1. Zmiany rozkładu jazdy linii objętych umową, 1. Zmiany rozkładu jazdy linii objętych umową,
dokonywane będą, przez Zamawiającego w
dokonywane będą, przez Zamawiającego, po
uzgodnieniu z Wykonawcą, z 7 – dniowym
zasięgnięciu opinii Wykonawcy:
wyprzedzeniem. Zmian tych dokonuje się
1) z 30-dniowym wyprzedzeniem - w przypoprzez przekazanie Wykonawcy rozkładu
padku zmian sezonowych (rozkłady
jazdy i nie wymagają one zmiany umowy w
„zimowe” i „letnie”); zmian tych dokonuje
formie aneksu.
się poprzez przekazanie Wykonawcy
rozkładu jazdy i nie wymagają one zmiany
umowy w formie aneksu,
2) z 7–dniowym wyprzedzeniem - w przypadku zdarzeń planowanych, których czas
występowania będzie dłuŜszy niŜ jeden
dzień roboczy; zmian tych dokonuje się

poprzez przekazanie Wykonawcy rozkładu
jazdy i nie wymagają one zmiany umowy
w formie aneksu,
3) w dniu wystąpienia - w przypadkach zdarzeń nagłych i niemoŜliwych do przewidzenia, których przewidywany czas występowania będzie dłuŜszy niŜ jeden dzień
roboczy; zmian tych dokonuje się poprzez
przekazanie Wykonawcy rozkładu jazdy i
nie wymagają one zmiany umowy w
formie aneksu,
4) pozostałe zdarzenia wpływające na
wykonanie usługi, o zakładanym czasie
trwania nie dłuŜszym niŜ jeden dzień
roboczy, nie będą powodowały formalnej
zmiany rozkładu jazdy; Zamawiający w
uzgodnieniu z Wykonawcą bez zbędnej
zwłoki będą ustalali, wg potrzeb zmianę
przebiegu linii oraz pozostałe warunki
wykonania usługi;
- Wykonawca informację o wprowadzonych
zmianach bezzwłocznie uwidoczni m.in. na
przystankach linii których zmiana ta będzie
dotyczyła.
2) § 8 pkt. 3 lit. f)
Przed modyfikacją
f) Liczba miejsc siedzących nie mniejsza niŜ 50%
ogólnej, wskazanej przez producenta, nominalnej
pojemności autobusu.
3) § 12 pkt. 2 i 3
Przed modyfikacją
2. Do szczególnych przypadków, w których
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego
rozwiązania
umowy
naleŜą:
1) raŜące naruszenie przez Wykonawcę
przepisów ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”,
a
w
szczególności
spowodowanie
zagroŜenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
Ŝycia
lub
zdrowia
przewoŜonych
pasaŜerów,
2) odmowa Wykonawcy realizacji rozkładu
jazdy
przekazanego
przez
Zamawiającego,
3) wystąpienie w ciągu dwóch kolejnych dni
więcej niŜ 10% nie zrealizowanych
wozokilometrów na linii,
4) niŜszy niŜ 98% stopień realizacji
przewozów w skali miesiąca, z przyczyn
nie leŜących po stronie Zamawiającego,
5) stosowanie niewłaściwej taryfy lub
biletów przez Wykonawcę,
6) inne niŜ zapisane w niniejszej umowie, a
które wystąpiły z winy Wykonawcy.
3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiasttowym
upowaŜnia
Zamawiającego
do
naliczenia kary umownej w wysokości 50%
planowanej
miesięcznej
naleŜności
obciąŜającej stronę winną rozwiązania
umowy.

Po modyfikacji
f) Liczba miejsc siedzących nie mniejsza niŜ 30%
ogólnej, wskazanej przez producenta, nominalnej
pojemności autobusu.
Po modyfikacji
2. Do szczególnych przypadków, w których
Zamawiający zastrzega
sobie prawo do
natychmiastowego
rozwiązania
umowy,
z
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
naleŜą:
1) raŜące naruszenie przez Wykonawcę
przepisów ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”,
a
w
szczególności
spowodowanie
zagroŜenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
Ŝycia
lub
zdrowia
przewoŜonych
pasaŜerów,
2) odmowa Wykonawcy realizacji rozkładu
jazdy
przekazanego
przez
Zamawiającego,
3) wystąpienie w ciągu dwóch kolejnych dni
więcej niŜ 10% nie zrealizowanych
wozokilometrów na linii,
4) niŜszy niŜ 98% stopień realizacji
przewozów w skali miesiąca, z przyczyn
nie leŜących po stronie Zamawiającego,
5) stosowanie niewłaściwej taryfy lub
biletów przez Wykonawcę,
6) inne niŜ zapisane w niniejszej umowie, a
które wystąpiły z winy Wykonawcy.
3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiasttowym upowaŜnia do naliczenia kary umownej, w
wysokości
50%
planowanej
miesięcznej
naleŜności, obciąŜającej stronę winną rozwiązania
umowy.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.ketrzyn.com.pl do pobrania
ujednolicony po modyfikacji wzór umowy zawierający zmodyfikowane zapisy.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania
ofert, w tym takŜe podczas wypełniania załączników i druków.
Oferty złoŜone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z powaŜaniem
Z upowaŜnienia Burmistrza Miasta
Roman Świtaj
Z-ca Burmistrza Miasta Kętrzyn

Sporządziła:
Izabela Dadoś

