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  Postępowanie DMEiRP.270.21..2019     Opole, dnia 26.07.2019r.           

                                         

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

 
  Pytania i wyjaśnienia do treści siwz  

oraz modyfikacje treści siwz  

 

W związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Opracowanie 

Planu Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej: 

 

 

L.p. Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

1 Poniżej przedstawiamy propozycję zmiany warunku: 
 
Jest: 
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy –w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto każda, 
polegające na opracowaniu dokumentu zawierającego co najmniej analizę rynku usług publicznego transportu 
zbiorowego wraz z opracowaniem kompleksowego projektu optymalizacji sieci komunikacyjnej publicznego 
transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej przez gminy lub powiaty, 
realizowanej na obszarze liczącym co najmniej 100 000 mieszkańców, wraz z potwierdzeniem ich należytego 
wykonania. Za jedną usługę Zamawiający uzna usługę realizowaną na podstawie umowy zawartej z zamawiającym o 
wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto. Liczba mieszkańców liczona według danych GUS na dzień 31.12.2018r. 
 
 
Proponowana zmiana: 
W okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto każda, 
polegająca na opracowaniu dokumentu zawierającego co najmniej analizę rynku usług publicznego transportu 
zbiorowego wraz z opracowaniem kompleksowego projektu optymalizacji sieci komunikacyjnej publicznego 
transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej przez gminy lub powiaty LUB 
opracowanie dokumentu zawierającego co najmniej analizę rynku usług publicznego transportu zbiorowego 
wraz z opracowaniem rozwoju sieci komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego w przewozach o 
charakterze użyteczności publicznej organizowanej przez gminy lub powiaty, realizowanej na obszarze liczącym 
co najmniej 100 000 mieszkańców, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. Za jedną usługę Zamawiający 
uzna usługę realizowaną na podstawie umowy zawartej z zamawiającym o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto. 
Liczba mieszkańców liczona według danych GUS na dzień 31.12.2018r. 
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Kierownik zamawiającego 
 
 

Bernadeta Lison-Pastwa 
 

                                                                                                 /-/ 
 

p.o. Z-cy Dyrektora 
Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

Proponowany warunek ma na celu zwiększenie ilości składanych ofert, co przekłada się na zwiększenie 
konkurencyjności. Ponad to propozycja zmiany oparta jest o punktowane doświadczenie członka zespołu.  
 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę warunku. 


