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     WYKONAWCY  

 

    Wyjaśnienie treści SIWZ:   

„Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym na podstawie biletów 
miesięcznych, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak 

również w trakcie ich wsiadania i wysiadania w terminie od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021r.”. 

(Nr ogłoszenia: 759383-N-2020 z dnia 2020-11-30) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

 Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w 

związku z otrzymanymi zapytaniami:  

Zapytanie 1: Zwracamy Państwa uwagę na to, że w przypadku wystąpienia sytuacji, w 

której spadnie liczba uczniów na poszczególnych zadaniach, co  może wpłynąć w takim 

stopniu na wynagrodzenie Wykonawcy , że zgodnie z przedłożoną ofertą realizacja 

umowy zacznie przynosić Wykonawcy stratę i nie będzie możliwa realizacja umowy. 

Zachowanie obecnej treści SIWZ stanowi skrajne nadużycie dominującej pozycji 

Zamawiającego. Wnioskujemy aby zamawiający wprowadził w umowie zapis 

zapewniający Wykonawcy w stanie ogłoszenia stanu epidemiologicznego 

wynagrodzenie zgodne z wartością z umowy, poprzez wzrost ceny biletu miesięcznego 

w taki sposób aby  wartość wykonania umowy była taka sama jak w formularzu 

ofertowym. W innym przypadku wnioskujemy o wprowadzenie do zapisów SIWZ treści 

o: • Zawieszeniu umowy z możliwością wznowienia realizacji umowy poprzedzonego 

trzytygodniowym okresem przeznaczonym na przygotowanie się Wykonawcy do 

ponownego świadczenia usługi liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub • 

Prawa natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę jeżeli przerwa 

spowodowana zamknięciem placówek oświatowych będzie dłuższa niż trzy tygodnie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę 



zmiany treści SIWZ 

 

Zapytanie 2: Czy Zamawiający wziął pod uwagę ograniczenia w liczbie przewożonych 

pasażerów, wynikające z aktualnie obowiązujących zakazów w czasie epidemii COVID-

19. Mając na uwadze aktualne obostrzenia w transporcie pasażerskim Zamawiający w 

przypadku wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób przewożonych pojazdem w związku 

z występowaniem stanu epidemii, wnioskujemy aby wprowadził zapis: "Wykonawca na 

wniosek Zamawiającego uruchomi dodatkowe kursy.  Miesięczne wynagrodzenie za 

dodatkowe kursy będzie kwotą stanowiącą iloczyn ilości przejechanych kilometrów i 

uzgodnionej stawki za 1 kilometr. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 2 ust. 8 o 

następującym brzmieniu: „Zamawiający w przypadku wprowadzenia ograniczeń w 

liczbie osób przewożonych pojazdami, którymi realizowana jest usługa transportu 

zbiorowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszcza możliwość 

uruchomienia dodatkowych kursów. Miesięczne wynagrodzenie za dodatkowe kursy 

będzie kwotą stanowiącą iloczyn ilości przejechanych kilometrów i uzgodnionej stawki 

za 1 kilometr”. 

 

Zapytanie 3: Zamawiający w projekcie Umowy § 4 ust. 7 wprowadził zapis: 

„Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną opiekę podczas przewozu uczniów. 

Opiekunowie muszą mieć ukończony kurs na opiekuna przewozu dzieci i młodzieży 

autobusem szkolnym, potwierdzony zaświadczeniem. Zgodnie z wyrokiem KIO 479/19  

w myśl którego „Sporządzenie pełnego i wyczerpującego opisu zamówienia jest 

obowiązkiem Zamawiającego i ma wpływ na sporządzenie oferty, proszę o 

sprecyzowanie jakie opiekun winien posiadać zaświadczenie o odbytym kursie 

opiekuna w przewozach dzieci i młodzieży autobusem szkolnym. Jeżeli żadna z 

instytucji nie przeprowadza opisanego szkolenia wnioskujemy o zmianę w/w zapisu. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zaakceptuje każdy dokument przedstawiony przez 

Wykonawcę potwierdzający ukończenie kursu na opiekuna przewozu dzieci i młodzieży 

autobusem szkolnym. 

 

Zapytanie 4: Czy Zamawiający będzie nakładał kary za wykonanie umowy pojazdami 

nie podanymi w załączniku nr 6. Zamawiający w rozdziale XV Opis kryterium  

wprowadza jedne z kryteriów : „ wiek pojazdów jako wagę 30%”. Co jeśli wykonawca 



poda celowo zawyżone roczniki pojazdów  po to aby jego oferta była najwyżej, a realnie 

będzie wykonywał przewozy innymi pojazdami. 

 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia przy użyciu pojazdów 

starszych od tych, które przedstawi w swojej ofercie będzie podlegał karze umownej 

wskazanej w § 11 ust. 1  pkt  5 . 

 

 

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.   

       

        

       BURMISTRZ MIASTA PASYM 

 

              /-/ Cezary Łachmański 

       


