Urząd Miasta i Gminy

Pasym, dnia 05.01.2017r.

w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

WYKONAWCY
Wyjaśnienie treści SIWZ na:
„ Dowóz i odwóz dzieci ze szkól i gimnazjum 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 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.”
(Nr ogłoszenia: 1737-2017)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
nieograniczonego. Znak sprawy: RRG.271.1.2017

w

trybie

przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w
związku z otrzymanymi zapytaniami:
Zapytanie 1:
Dlaczego wykonawca musi udokumentować co najmniej 6 pojazdów ( 2 autobusy z min. 55
miejscami siedzącymi, 1 autobus z min.42 miejscami siedzącymi i 1 z min. 35 miejscami
siedzącymi) w tym dwa zastępcze na wypadek awarii z min. 42 miejscami, skoro liczba
przewożonych dzieci na poszczególnych trasach ( załącznik Nr 8 do SIWZ) nie wymaga
autobusów z taką liczbą miejsc siedzących.
Porównując SIWZ do przetargu na dowóz dzieci na okres od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
ogłoszonego 30.11.2016 Liczba dzieci się nie zmieniła, wówczas wymagane były autobusy:
6 pojazdów (3 autobusy z min.35 miejscami siedzącymi, 2 autobusy z min. 45 miejscami
siedzącymi i 1 z min. 49 miejscami siedzącymi) w tym dwa zastępcze na wypadek awarii.
W związku z tym skąd taka nagła zmiana ilości miejsc siedzących w autobusach.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
W związku z dużymi zmianami jakie nastąpią od dnia 1 września 2017 r. w systemie
oświaty możliwe są duże zmiany w liczbie dowożonych uczniów stąd też wymagana liczba
miejsc w autobusach:
Trasa nr 1 - 53 bilety + kierowca i opiekunka = 55 miejsc.
Trasa nr 3 - 51 biletów + możliwość korzystania z dowozu przez 2 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych razem 53 miejsca + kierowca i opiekunka = 55 miejsc.
Trasa nr 2 - 12 biletów + dzieci dojeżdżające do Zespołu Szkół z przystanku przy ul.

Dworcowej razem ponad 30 osób.
Trasa nr 4 – razem 68 biletów, jednorazowo przewożonych jest około 39 uczniów +
kierowca i opiekunka = około 42 miejsc.
Zapytanie 2:
Czy na Trasie nr 2 może jeździć BUS, który przewiezie 12 osób?
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Ze względu na chęć umożliwienia uczniom dojazdu do Zespołu Szkół z przystanku przy ul.
Dworcowej nie dopuszcza się kursowania na trasie nr 2 Busa który przewiezie 12 osób.

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.
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