
G IVI I N A 
CZERNIKOWO

IWP.271.1.8.1.1.2018

Czernikowo, dnia 25.07.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. 590692-N-2018

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 590692-N-2018 z dnia 18.07.2018 r. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług 
przewozu uczniów do szkól w formie sprzedaży biletów miesięcznych w rolai szkolnym 2018/2019”.

WYJAŚNIENIE 
treści SI WZ

Działając na podstawie art. 38 ust. la i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie 
sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019”.

W związku z ogłoszeniem przetargu na „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkól w formie 
sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019” prosimy o wyjaśnienie trzech 
niejasności w S1WZ opisanych poniżej:

1. Pytanie

Pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do 
szkół i odwozu ze szkól na terenie Gminy Czernikowo wynika, że uczniów poniżej 7 roku życia 
odbiera z autobusu prawny opiekun, natomiast w przypadku braku opiekuna dziecko jest przywożone 
ponownie do szkoły, skąd odbierają go rodzice. Prosimy o doprecyzowanie czy koszty dodatkowych 
kilometrów wynikające z ponownego odwożenia ucznia do szkoły pokrywa Zamawiający.

Odpowiedź 1:

Zamawiający odwiezie dziecko do szkoły, z której było odwożone wraz z opiekunem własnym 
środkiem transportu. Zamawiający dokona stosownej zmiany w pkt 7 Postanowień Ogólnych 
Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkól i odwozu ze szkół na terenie 
Gminy Czernikowo.

2. Pytanie

Pkt 4. Rozdziału II Obowiązki Uczniów Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie 
dowozu do szkół i odwozu ze szkól na terenie Gminy Czernikowo mówi, że autobus musi poczekać na 
spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty. Jak ten zapis ma się do zachowania rozkładu jazdy?

Odpowiedź 2:

Uczniowie korzystający z przewozów zobowiązani będą do stosowania się do obowiązującego 
rozkładu jazdy. Zamawiający dokona stosownej zmiany w pkt 4 Rozdziału II Regulaminu 
sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkól i odwozu ze szkół na terenie Gminy 
Czernikowo.

3. Pytanie

Z dokumentacji S1WZ można wnioskować, iż usługa będzie wykonywana w ramach komunikacji 
regularnej. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie wyglądał system ulg w przewozach pasażerskich 
po 3 1.12.2018 r. i czy przewozy szkolne będą objęte ulgami ustawowymi. Istnieje potencjalne ryzyko,



iż przewozy szkolne które będą świadczone na rzecz Gminy Czernikowo nie zostaną ujęte w ramach 
linii użyteczności publicznej (od 1 stycznia 2019 r.) co w konsekwencji wiązało będzie się z brakiem 
podstaw do przekazywania dopłat do biletów ulgowych. Stąd nasze pytanie czy w przypadku gdy za 
usługi przewozu świadczone po 31 grudnia 2018 r. nie będzie podstaw do wypłaty dopłat tytułem ulg 
ustawowych (bo przewozy realizowane zgodnie z umową nie będą wchodziły w skład linii 
użyteczności publicznej) -  to czy wykonawca będzie mógł oczekiwać zrekompensowania brakującej 
kwoty (tj. stanowiącej równowartość ulg ustawowych) przez Zamawiającego za okres 1(3).09.2018 r. 
-(21)30.06.2019 r.?

Odpowiedź 3:

Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie oszacować wartości kwoty do zrekompensowania 
z tytułu dopłat do biletów ulgowych, w związku z powyższym o kontynuacji przewozów w formie 
sprzedaży biletów miesięcznych lub o przejściu na system przewozów zamkniętych Zamawiający 
zdecyduje po wejściu w życic przepisów zmieniających zasady dopłat do biletów ulgowych. 
Zamawiający w § 9 ust. 8 Wzoru umowy dopisał możliwość odstąpienia od umowy przez każdą ze 
Stron w przypadku zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uniemożliwiającej 
wykonywanie umowy na zasadach w niej określonych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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