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Orły, dnia 27. 1 2.20 1 8r.
l.BIP

2. Tablica ogłoszeń
3. aa.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dowóz i odwoź dzieci i młodzieży na terenie Gminy Orły, na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013, póz. 907 z późn. zm.) informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści
SIWZ oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach:
Pytanie l
Od kiedy będzie realizowana usługa, czy od 02 stycznia 2019?
Odpowiedź
Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do
dnia 30 czerwca 2019r.
Pytanie 2
Jaki jest powód zorganizowania przetargu tak późno tj. opublikowanie informacji 21 grudnia
w piątek popołudniu?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 38 ust. l ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego
0 wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe pytanie nie jest
wyjaśnieniem treści SIWZ, w związku z tym zamawiający nie ma obowiązku w tym trybie
udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie. Tym niemniej informujemy, że termin ogłoszenia
postępowania uwarunkowany był wieloma czynnikami zarówno wewnętrzny jak
1 zewnętrznymi, które zamawiający musiał uwzględnić przy podejmowaniu decyzji w tym
zakresie.
Pytanie 3
Czy poprzednia umowa na zakup biletów z przewoźnikiem obowiązywała do 3 1.1 2.20 1 8r.?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 38 ust. l ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe pytanie nie jest
wyjaśnieniem treści SIWZ, w związku z tym zamawiający nie ma obowiązku w tym trybie
udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie. Tym niemniej informujemy, że umowa
z poprzednim przewoźnikiem wygasa z dnie 31.12.2018r.
Pytanie 4
Kto i na jakiej podstawie będzie woził dzieci w dniu 02 stycznia 2019?
Odpowiedź
Zgodnie z art. 38 ust. l ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe pytanie nie jest
wyjaśnieniem treści SIWZ, w związku z tym zamawiający nie ma obowiązku w tym trybie

udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie. Tym niemniej informujemy, że zamawiający
zorganizuje do czasu podpisania umowy transport zastępczy.
Pytanie 5
Czy maja Państwo świadomość, że aby sprzedać bilety miesięczne przewoźnik musi mieć
wydane zezwolenie na przewozy regularne? Musi zatem być wszczęte i przeprowadzone
postępowanie administracyjne które trwa, co w przypadku gdy wygram przetarg a zezwolenie
otrzymam w lutym?
Odpowiedź
Jak wynika z treści SIWZ trasy na których odbywają się przewozy obejmują obszar jednej
gminy zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, decyzję - zezwolenie wydawał
będzie wójt gminy - czyli można powiedzieć, że organ reprezentujący zamawiającego. Jeżeli
wykonawca w odpowiednim terminie złoży stosowny wniosek wraz załącznikami, w interesie
zamawiającego będzie również, aby procedura wydania zezwolenia nastąpiła najszybciej jak
to będzie możliwe. Zamawiający zakłada, że każdy z potencjalnych wykonawców jest
w stanie uzyskać zezwolenie do dnia podpisania umowy i rozpoczęcia świadczenia usługi.
Pytanie 6
Jaki jest oczekiwany przez Państwa rozkład jazdy? Jeśli będę miał ułożony przez mnie
rozkład jazdy to czy dostosują Państwo zajęcia w szkole do niego?
Odpowiedź
Szczegółowe rozkłady jazdy na poszczególnych trasach zostały podane w załączniku nr 8 do
SIWZ. Jeżeli przedłożony przez firmę własny rozkład jazdy będzie zgodny z rozkładem
ujętym w Załączniku nr 8 do SIWZ, to zamawiający zaakceptuje taki rozkład.
Pytanie 7
Co w przypadku gdy rewizorska firma zewnętrzna wykryje nieprawidłowość, tzn. przejazd
pasażera któremu Państwo - wykupią bilet - bez posiadania przy sobie biletu, kto zapłaci karę
za jazdę bez biletu? czy kierowca może nie zabrać takiej osoby?
Odpowiedź
Bilety miesięczne zostaną wydane wszystkim uczniom indywidualnie i będą oni zobowiązani
do posiadania ich przy sobie w momencie przewozów. W przypadku kontroli przez firmę
rewizorska kwestię ukarania takiej osoby reguluje regulamin danego przewoźnika.
Odpowiedzialność w takim wypadku będzie ponosił rodzić dziecka niepełnoletniego, które
w momencie kontroli nie będzie posiadało biletu. Również kwestie zabrania takiej osoby
powinien określać regulamin przewoźnika.
Pytanie 8
Czy przewoźnik ma podać cenę biletu normalnego czy tez już po uldze ustawowej 49%? Kto
poniesie odpowiedzialność przed prokuratorem jeśli stwierdzi niezgodność peselu z danymi
osoby?
Odpowiedź
Zamawiający nie wskazuje wykonawcy w jaki sposób ma skalkulować cenę biletu
miesięcznego na poszczególnych trasach. W zależności od tego, czy wykonawca uzna, że jest
w stanie uzyskać dofinansowanie do biletów lub nie, taką powinien zaproponować cenę w
ofercie i taka cena będzie porównywana z innymi ofertami. Zamawiający nie bardzo rozumie

o jaką odpowiedzialności i przez kogo stwierdzoną pyta wykonawca w drugiej części pytania.
W chwili obecnej zamawiający dokłada najwyższej staranności w przekazaniu wszystkich
niezbędnych danych do wydania biletów przez wykonawców i jak do tej pory nie wystąpiły
pomyłki niezgodności tych danych.
Pytanie 9
Czy gwarantują Państwo liczbę osób podaną w SIWZ? Co w przypadku gdy będzie mniej
dzieci?
Odpowiedź
Zamawiający w SIWZ wyraźnie wskazał, że podana liczba dzieci na poszczególnych
odcinkach jest liczbą szacunkową i służy do przygotowania ceny ofertowej. Rozliczenie
faktyczne odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych zamówień, które zmawiający
będzie składał do wykonawcy i w oparciu o ujęte w tych zestawieniach ilości dzieci będzie
rozliczne zamówienie.
Pytanie 10
Co w przypadku gdy przewoźnik będzie chciał dla innych osób, którzy maja prawo jeździć
autobusami obok dzieci podnieść cenę biletów?
Odpowiedź
Zamawiający będzie zamawiał tylko bilety dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orły
według cen jednostkowych określonych w ofercie. Ceny biletów dla innych pasażerów
według własnego uznania i na własną odpowiedzialność ustala Wykonawca. Jednakże
zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności umożliwić korzystanie z przewozów na
określonych w SIWZ trasach, dzieciom i młodzieży dojeżdżającej do szkól na ternie Gminy
Orły.
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