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Skoki, dnia 11 maja 2021r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
tel. 61 8925 801, fax. 61 8925 803 
www.gmina-skoki.pl 
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 
 
 
ZP.271.2.2021 
 
                     Wykonawcy 

 
 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
 
“Przewóz uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Skoki,  
do szkół w roku szkolnym 2021/2022 oraz zapewnienie im opieki w trakcie przewozu”  
nr referencyjny: ZP.271.2.2021 
 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy 
zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
VIII. Warunki udziału w postepowaniu. Brak spójności wskazanych w dziale VIII. Warunki udziału 
w postepowaniu pkt. 4 zdolności technicznej lub zawodowej. Z zapisu wynika, ze Wykonawca 
musi wykazać, że posiada zdolności techniczne i zawodowe, w tym zapewni min. 3 osoby 
posiadające uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kat. B oraz zapewni min. 3 samochody przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 samochód  co najmniej dwunastoosobowy[..]. miedzy 
tymi dwoma aspektami występują rozbieżności, gdyż pojazd przystosowany do przewozu 12 osób 
jest konstrukcyjnie przystosowany jako autobus co za tym idzie należy mieć uprawnienia na kat. 
D. Bardzo proszę o wyjaśnienie konieczności przy trzech pojazdach i przewozie 15 osób 
stosowania autobusu min. 12- osobowego i rozbieżności z uprawnieniami kierowców. 
 
Odpowiedź: 
Odnośnie konieczności stosowania autobusu min. 12-osobowego 
 
Usługa przewozu będzie polegała na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół znajdujących 
się w różnych lokalizacjach (wykaz szkół oraz liczba dojeżdżających uczniów do danej placówki 
znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia). Wskazana liczba 15 
uczniów stanowi sumę uczniów podlegających dowozowi. Z uwagi na miejsce zamieszkania 
uczniów nie ma możliwości organizacji dowozu, w ten sposób, aby wszystkich uczniów zawieźć 
na czas na zajęcia jednym pojazdem w ramach jednej trasy. 

http://www.gmina-skoki.pl/
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Dlatego mając na uwadze powyższe zostało w pkt. VIII SWZ wskazane, iż Wykonawca powinien 
wykazać, że dysponuje trzema pojazdami, z których jeden powinien być min. 12 osobowy, 
pozostałe dwa mogą mieć mniejszą liczbę miejsc siedzących. Dodatkowo jeden z trzech 
samochodów wskazanych przez Wykonawcę winien być przystosowany do przewozu wózków 
inwalidzkich. 
 
Odnośnie rozbieżności z uprawnieniami kierowców: 
W zamyśle Zamawiającego był wymóg zapewnienia przez Wykonawcę kierowców  
z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia każdego z wymaganych aut. Należy zatem 
zapewnić min. dwóch kierowców posiadających min. prawo jazdy  kat. B i min.  jednego kierowcę 
posiadającego  prawo jazdy  kat. D. 
 W związku z zauważoną rozbieżnością w zapisach,  Zamawiający skoryguje w SWZ treść 
omawianego warunku, którego nowe brzmienie podano poniżej. 
 
 
Pytanie 2: 
XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Bardzo proszę o sprecyzowanie minimalnego i maksymalnego czasu podstawienia samochodu 
zstępczego, celem uniknięcia sytuacji konfliktowych. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wskazuje minimalnego ani maksymalnego czasu podstawienia samochodu 
zastępczego. Wykonawca winien sam wskazać czas podstawienia samochodu zastępczego  
w sposób racjonalny, z uwzględnieniem swoich faktycznych możliwości oraz warunków 
wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, które 
mówią, że: czas przebywania uczniów w drodze do szkoły bądź ze szkoły nie może przekraczać  
1 godziny oraz uczeń nie może zostać przewieziony do szkoły wcześniej niż 15 – 30 minut przed 
rozpoczęciem zajęć ani odebrany ze szkoły później niż 15 – 30 minut po zakończeniu zajęć. 
W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że czas przejazdu uczniów do szkoły nie może 
trwać dłużej niż 1 godzinę. 
 
 
 
 Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 
pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 
286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 
 
W rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt 4 „- zapewni min. 3 osoby 
posiadające uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdów samochodowych  
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, tj. prawo jazdy kat. B” 
 
otrzymuje brzmienie: 
„- zapewni min. 3 osoby posiadające uprawnienia kierowcy adekwatne do prowadzenia 
oferowanych samochodów, spełniających min. wymagania zamawiającego” 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje o korekcie wzorów do obliczenia punktów  
w kryterium cena i czas podstawienia samochodu zastępczego poprzez usunięcie jednostki 
[%] i zastąpienie jej jednostką [pkt].  Wzory otrzymują brzmienie: 
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Kryterium -  cena (C): 
 
 

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x  60 pkt 

 cena oferty ocenianej brutto 

 
 
Kryterium – czas podstawienia samochodu zastępczego (T): 
 

        najkrótszy czas podstawienia 
         samochodu zastępczego* 
T = ------------------------------------------------   x  10 pkt 

 czas podstawienia samochodu  
   zastępczego badanej oferty 

 
 

 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  
Termin składania ofert upływa: 20.05.2021 r. godz. 12.00 
Termin otwarcia ofert: 20.05.2021 r. godz. 12.15. 

 
 
 
 
 
              Tadeusz Kłos 
         Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

 
  11.05.2021 r. 
 
 

/Dokument podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/ 
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