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Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY CEGŁÓW” 
            

W  związku z wystąpieniami złoŜonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na 
zadane pytania. 
 
Pytania 
 
1. W   zakresie  opisu  przedmiotu   zamówienia  (rozdział  2  punkt   1)  „dowóz  i  odwóz uprawnio-

nych uczniów, do placówek oświatowych tj. Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i 
Zespołu Szkolnego w Piasecznie 152, w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, poczynając od 
dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 30 września 2014r., zgodnie z poniŜszymi zestawieniami." Prosimy o 
zmianę na „dowóz uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i Zespołu Szkolne-
go w Piasecznie 152 z miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Cegłów oraz ich odwóz w roku 
szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną (regularny prze-
wóz osób) na podstawie na podstawie biletów miesięcznych (nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o 
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)". 

 
odpowiedź:  
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę opisy zamówienia. Nowy opis zamówienia brzmi „dowóz 
uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i Zespołu Szkolnego w Piasecznie 
152 z miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Cegłów oraz ich odwóz w roku szkolnym 
2013/2014 i 2014/2015 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną (regularny przewóz osób) 
na podstawie na podstawie biletów miesięcznych (nabytych w oparciu o art. 5a Ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)". 
 
 
2. Wnioskujemy o zmianę kodu CPV na  
odpowiedź:  
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę kodu. Nowy kod 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego 
transportu drogowego. 
   
3. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 punkt 3 podpunkt 1) „W trakcie realizacji     

zamówienia     liczba     przewoŜonych     dzieci     moŜe     ulec     zmianie (zwiększe-
niu/zmniejszeniu)" Prosimy o określenie moŜliwej dopuszczalnej zmiany liczby uczniów oraz dokładne 
wskazanie przyczyn mających wpływ na zmianę liczby dowoŜonej młodzieŜy szkolnej.  

 
odpowiedź:  
Zamawiający informuję, Ŝe maksymalna zmiana tj. zwiększenie lub zmniejszenie liczby dowoŜo-
nych uczniów moŜe wynieść 10%. Zmiana moŜe nastąpić w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia 
ilości uczniów uczęszczających do szkoły.  
 

4. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 punkt 3 podpunkt 9) „Wykonawca 
zobowiązany   będzie   do   oznaczania   autobusów   na  czas   przewozów  uczniów,   Ŝe wykorzy-
stywany jest do transportu dzieci szkolnych" Prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyŜ jest on 
sprzeczny z komunikacją regularną. 

odpowiedź:  



Zamawiający odstępuje od zapisu  w SIWZ „Wykonawca zobowiązany   będzie   do   oznaczania   
autobusów   na  czas   przewozów  uczniów,   Ŝe wykorzystywany jest do transportu dzieci szkol-
nych." 
 
5. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 punkt 3 podpunkt 11) „Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonywania dodatkowych kursów na trasach w dniach i godzinach zgłaszanych Wykonawcy 
bezpośrednio przez Dyrektora Szkoły." Prosimy o sprecyzowanie jaka była by liczba kursów oraz jakiej 
długości trasy. Czy dotyczy to tylko odpracowania zajęć lekcyjnych w inny dzień wolny. JeŜeli nie czy 
informacja na temat dodatkowych kursów podana będzie z wystarczającym wyprzedzeniem umoŜli-
wiającym uzyskanie stosownego zezwolenia na regularny przewóz osób. 

 
odpowiedź:  
Dotyczy tylko odpracowywania zajęć lekcyjnych w inny dzień wolny. Kursy i trasy będą uzaleŜ-
nione jaki dzień będzie odpracowywany. Informacja o dodatkowych kursach moŜe być podana z 
30 dniowym wyprzedzeniem. 
 
6. W zakresie Załącznika numer 2 do SIWZ (paragraf 6 punkt 2 podpunkt 1) „za opóźnienie w dowozie 

lub odwozie uczniów z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Za-
mawiającego 3% od sumy stanowiącej miesięczne wynagrodzenie brutto;". Prosimy o sprecyzowa-
nie czasu opóźnienia do 15 minut. 

 
odpowiedź:  
W załączniku numer 2 do SIWZ (paragraf 6 punkt 2 podpunkt 1)  otrzymuje nowe brzmienie o tre-
ści:  „za opóźnienie powyŜej 15 minut w dowozie lub odwozie uczniów z przyczyn leŜących po stro-
nie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 3% od sumy stanowiącej mie-
sięczne wynagrodzenie brutto;" 
 
 
 
 
Uwaga: wszystkie zmiany naniesiono w poprawionej SI WZ oraz w zmianie 
ogłoszenia  o zamówieniu.  
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