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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  związku  z  przetargiem  nieograniczonym  na  dostawę  autobusów,  CPV  34121000, 
ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim 
sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2015 r., Nr 2015/S 115-
209242, Biuletyn  Zamówień Publicznych z dnia 17 czerwca 2015 r.,  Nr  146502 - 2015), 
jeden  z  oferentów  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia,  w piśmie,  które  wpłynęło  do  zamawiającego  w dniu  25  czerwca  2015  r.,  
o treści:

„Nasza  firma  posiada  autobusy  ujęte  w  punkcie  III  podpunktu  2  specyfikacji  istotnych  
warunków  zamówienia.  Jednak  ze  względów  organizacyjnych  nie  będziemy  w  stanie  
dostarczyć jednorazowo 17 szt. autobusów wymienionych w powyższym punkcie.
Niestety,  nie  możemy spełnić  warunku związanego z  dostawą 14 dni  od dnia  podpisania  
zamówienia, problem ten jest związany z tym, że nasi partnerzy z którymi współpracując od  
lat  sprzedają  swoje  autobusy  w  momencie  zakupu  nowych  pojazdów.  Dlatego  też  
proponujemy Państwu dostawę autobusów w terminie dłuższym niż 14 dni. Termin dostawy  
uzależniony  jest  od  naszego  partnera,  który  zakupi  nowy  autobus.  Firmy  z  którymi  
współpracujemy gwarantują nam, że nie będą stwarzać żadnych problemów wręcz odwrotnie  
dostosują  się  do  terminu  przyjazdu  Państwa  przedstawiciela  celem  dokonania  oględzin  
technicznych, wizualnych autobusu, który będzie przedmiotem naszej transakcji.
Pragnę nadmienić, że na dzień dzisiejszy posiadamy na stanie autobusy turystyczne od 18 do  
61  miejsc  oraz  autobusy  międzymiastowe  niskopodłogowe  (miejsca  siedzące  i  stojące).  
Autobusy te w ilość 8 szt. są dostępne od ręki.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.)  zamawiający  udziela  niniejszego 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W SIWZ zamawiający określił termin dostawy autobusów do siedziby zamawiającego jako 
„nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez wykonawcę do podpisu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, sporządzonej zgodnie z SIWZ oraz ofertą wykonawcy 
i podpisanej przez zamawiającego.” W ocenie zamawiającego powyższe sformułowanie nie 
jest  jednoznaczne  z  dostawą  w ciągu  14  dni  od  dnia  podpisania  zamówienia.  Po  ocenie 
formalnej  i  merytorycznej  ofert  dokonanej  przez  komisję  przetargową,  ewentualnym 
wezwaniu do uzupełnienia ofert zawierających braki, oględzinach przedmiotu zamówienia, 
wszystkim oferentom zostanie  przekazana informacja  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty. 
Zgodnie  z  przepisami  Prawa  zamówień  publicznych,  umowa  w  sprawie  zamówienia 
publicznego nie może zostać zawarta wcześniej niż przed upływem 10 dni od zawiadomienia 
oferentów o wyborze najkorzystniejszej  oferty.  Tym samym od zawiadomienia o wyborze 



oferty  do  przekazania  umowy  do  podpisu  wykonawcy,  w  razie  wyjątkowo  sprawnego 
procedowania i braku odwołań, upłynęłoby co najmniej kilkanaście dni – a dopiero od tego 
momentu rozpocznie bieg wymagany termin dostawy.
Mając jednak na uwadze pozostałe argumenty podniesione przez zapytującego, zamawiający 
postanowił o zmianie wymaganego terminu dostawy autobusów do siedziby zamawiającego 
na „nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez wykonawcę do podpisu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, sporządzonej zgodnie z SIWZ oraz ofertą wykonawcy 
i podpisanej przez zamawiającego”.

Zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu.


