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Nowiny, dnia 30.11.2022r.  
 
 

INFORMACJA 
dla Wykonawców nr 1 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: 

„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Zawada - Kowala”, jeden z Wykonawców zwrócił się 
do Zamawiającego w dniu 29.11.2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ.  
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na 
pytania oraz modyfikuje treść SWZ: 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o udzielenie informacji na jakiej podstawie prawnej p. Kasprzyk informuję kilku 
przewoźników o przetargu. Gdyby chciał powiadomić wszystkich z którymi gmina 
współpracowała w łatwy sposób na podstawie jednego e-maila można było wysłać do wszystkich 
na raz . Czy gmina za pomocą p Kasprzyk faworyzuje przewoźników i na jakiej podstawie prawnej? 
 
Odpowiedź nr  1: 

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie na podstawie art. 275 ust 1. Ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) prowadzone jest w trybie 
podstawowym - Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 
zamawiający: 1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

Na podstawie art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 
podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Na podstawie art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub 
roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: 
Proszę o wyjaśnienie dlaczego gmina za jedno wyłącznie kryterium założyła pojazd elektryczny 
lub innych paliw gdzie żaden pojazd nie jest tego spełnić z powodu gdyż przebiegi nowego auta w 
rzeczywistości bez ładowania pozwolą przejechać realnie około 100km . Nowiny nie mają w całej 
gminie nawet jednej stacji do ładowania. 
 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 246 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie 
stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 
60%.          

W niniejszym postepowaniu Zamawiający zastosował dwa kryteria oceny ofert:  
Kryterium nr 1 – „cena brutto” o wadze 60%,  
Kryterium nr 2 -„Wykonanie usługi pojazdem zasilanym paliwami alternatywnymi w  rozumieniu art. 2 
ust. 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o  elektromobilności i paliwach alternatywnych (dz. U. z 2022 r. 
poz.  1083)” o wadze 40%. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi określa art. 2 ust. 11 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1083). 
 
Pytanie nr 3: 
Dlaczego mimo wielu próśb telefonicznych i email o zmianę rozkładu jazdy i przerwę o około 10 
minut przed Kursem z Kowali do Zawady aby autobus mógł odjechać zgodnie z czasem gdy straci 
około 10 minut na przejeździe kolejowym mógł czas wyrównać. jest brak reakcji ale za to Siwz 
przewiduje karę za odjazd po czasie gdzie wykonawca nie ma na to żadnego wpływu 
 
Odpowiedź 3: 
Zgodnie z rozdz. III ust. 2 SWZ Usługa realizowana będzie zgodnie z wykazem trasy oraz rozkładem jazdy 
opracowanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Rozkład jazdy może być 
zmieniony w każdej chwili podczas realizacji usługi, po akceptacji i opracowaniu zmiany przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się także korekty rozkładu jazdy na wniosek Wykonawcy, po akceptacji i 
opracowaniu zmiany przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że rozkład 
jazdy autobusów stanowiący załącznik nr 9 do SWZ jest dostosowany do potrzeb mieszkańców i na 
obecną chwilę Zamawiający nie przewiduje konieczności jego zmiany.   
 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie 
obowiązujący termin składania ofert to 07.12.2022 r.  
 
 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:  
 
− rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca jest związany ofertą 
od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 05.01.2023 r.  
 
− rozdziale XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 1. Ofertę wraz z wymaganymi 
dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny/ w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 07.12.2022r.  do godziny 9:00  
 
− rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert tj. 07.12.2022 r. godz. 11:00 
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