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     Uczestnicy postępowania przetargowego   

 

Dotyczy Odpowiedzi na zapytania przetarg ZPM.271.13.2014  

 
 1. Proszę o dokładne sprecyzowanie rodzaju komunikacji w ramach której ma by wykonywana usługa dowozu dzieci na 

podstawie zakupionych biletów miesięcznych ,czy w SIWZ mowa jest o : - komunikacji regularnej - komunikacji regularnej 

specjalnej Ma to bardzo ważne znaczenie w sposobie obliczania ceny biletów miesięcznych na podstawie których ma byd 

świadczona usługa dowozu uczniów ,ponieważ do biletów miesięcznych szkolnych o których jest mowa w komunikacji 

regularnej można wnioskowad do właściwego dla wykonawcy Urzędu Marszałkowskiego o dopłatę w wysokości 49% 

wartości ceny biletu. 

Odp. Przez dowóz uczniów rozumie się przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły              

i ich odwóz do miejsca zamieszkania zgodnie z ustalonymi trasami w opisie przedmiotu zamówienia 

jest to komunikacja  dla potrzeb Zamawiającego , 

 
 2. Jeżeli ma to być komunikacja regularna- przewóz regularny- jeżeli przewóz osób będzie odbywał się w określonych 

stałych odstępach czasowych i określonymi niezmiennymi trasami, według ustalonego rozkładu jazdy podanego do 

publicznej wiadomości, gdzie pasażerowie zabierani są z oznaczonych w rozkładzie jazdy przystanków i dowożeni do 

określonego miejsca. Za przejazd pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem opłat, podanym do publicznej wiadomości 

(Art. 18b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym)/,to czy zamawiający przewiduje dodatkowe zlecenia przewozu uczniów, 

mowa tu o punkcie 4.4 SIWZ : "Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi dowozu uczniów w innych dniach niż dni nauki 

szkolnej w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia 

wynikające z potrzeb szkoły". i 4.5 SIWZ "W przypadku zmiany organizacji zajęd szkolnych polegającej na skróceniu godzin 

nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora 

szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów." Ponieważ punkty te kolidują z pojęciem komunikacji regularnej i w 

jakiej formie ma być finansowane ich wykonanie 

Odp. Finansowanie odbywać będzie się zgodnie z zapisami par.9 wzoru umowy 

 
 3. SWIZ mowa jest o autobusach : "minimum dziesięcioma /10/ dopuszczonymi do ruchu autobusami wyprodukowanymi 

nie wcześniej niż w 2007 r. " Czym definiowana jest data 2007 rok ?,czy spowodowane jest to dodatkowym wyposażeniem 

autobusów wyprodukowanych po 01.01.2007 roku ? Jeśli tak to jakim? Czy jest to spowodowane innymi szczególnymi 

wymaganiami?  

4. Jak rozumieć że wszystkim uczniom należy zapewni miejsca siedzące skoro punkt - 4.3 SWIZ d mówi: “ każdemu z uczniów 

miejsca siedzącego w autobusie;“ jeżeli na wyszczególnionych trasach jest od 52 do maksimum 78 osób /uczniów/ 



Odp: .Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego kształtowania warunków uczestnictwa w 

postępowaniu, dlatego rok produkcji autobusów nie wcześniejszy niż  2007  uwarunkowany jest 

bezpieczeństwem dowożonych uczniów do szkół ,Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkim 

dzieciom uwzględnionym w przetargu miejsca siedzące . 

 

Jednocześnie informujemy o modyfikacji SIWZ  

Osoba do kontaktu: A. Bieniek tel 17 774 56 66  

 

 


