Katowice, dnia 16 lipca 2018 r.

KS/ZP/24/2018
Wykonawcy w postępowaniu na usługę przewozu
osób zastępczą komunikacją autobusową dla
potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.
Dot. Postępowanie KS/ZP/24/2018.

ZMIANA TERMINU ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający, Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-074), ul. Raciborska 58,
dokonuje następujących wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego w postępowaniu na usługę przewozu
osób zastępczą komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o., sygnatura sprawy:
KS/ZP/24/2018.
Poniższe odpowiedzi (wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego) należy traktować, jako
integralną część Zapytania Ofertowego do postępowania o znaku KS/ZP/24/2018.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego powodują zmianę
terminu składania ofert.

Pytanie 1. Dot. Wskazanie prawidłowej ilości km. W zapytaniu ofertowym ilość km wynosi 130 000,00
km natomiast w formularzu cenowym 1300000 km. Proszę także o wskazanie prawidłowej liczby godzin
pozostawania pojazdu w gotowości gdyż w zapytaniu jest 48 godz., a w formularzu cenowym
24 godziny.

AD.1. Zamawiający wskazuje, iż prawidłowa ilość kilometrów to 130.000,00 km (słownie: sto
trzydzieści tysięcy kilometrów), a prawidłowa liczba pozostawania pojazdu w gotowości to 48 h
(słownie: czterdzieści osiem godzin). Zamawiający w Załączeniu do niniejszych Wyjaśnień
publikuję prawidłową treść Formularza Ofertowego w wersji edytowalnej.
Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści pojazdy niskopodłogowe spełniające wszystkie kryteria tylko
z możliwością przewozu nie 90 a 80 - 82 pasażerów (wg dowodu rejestracyjnego).
AD.2. Zamawiający wskazuje, iż podana w pytaniu Wykonawcy ilość nie spełnia warunków
Zapytania Ofertowego KS/ZP/24/2018 w związku z czym nie będzie mogła być dopuszczona przez
Zamawiającego.
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Ponadto w związku z w/w odpowiedziami Zamawiający wskazuje, iż zmianie ulega termin
składania ofert tj.:
W miejsce dotychczasowych zapisów V ust. 1, 3 i 4 w treści:
„1.

Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub w kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem

Wykonawcy oraz zapisem:
„usługa przewozu osób zastępcza komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.
KS/ZP/24/2018, Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2018, godzina 12:30”
3.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tzn. Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska 58,
40-074 Katowice budynek A, pok. II.19,40-074 Katowice (w dni robocze, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00) w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku do godz. 12:00.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborska 58 w Katowicach,
budynek A, pok. II.16A, 40-074 Katowice., w dniu 17 lipca 2018 r., o godzinie 12:30.”

Wprowadza następujące zapisy:
„1.

Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub w kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i

adresem Wykonawcy oraz zapisem:
„usługa przewozu osób zastępcza komunikacją autobusową dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.
KS/ZP/24/2018, Nie otwierać przed dniem 19 lipca 2018 roku, godzina 12:30”
3. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tzn. Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul.
Raciborska 58, 40-074 Katowice budynek A, pok. II.19,40-074 Katowice (w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00) w terminie do dnia 19 lipca
2018 roku do godz. 12:00.
4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborska 58 w Katowicach,
budynek A, pok. II.16A, 40-074 Katowice., w dniu 19 lipca 2018 r., o godzinie 12:30.”

W pozostałym zakresie Zapisy Zapytania Ofertowego wraz z Załącznikami nie ulegają zmianie.

Załączniki:
- Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego KS/ZP/24/2018 stanowiący Formularz Ofertowy;
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