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Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Michałowo

Zamówienie Nr IG.271.5.2019 z dnia 2019-08-06 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych
na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w
roku szkolnym 2019/2020.
Tytuł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym
2019/2020.
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IG.271.5.2019
Michałowo, dnia 13.08.2019r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w
roku szkolnym 2019/2020.”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Zakup
biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola
w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”, opublikowanego w BZP nr 583182-N-2019 z dnia 06.08.2019r., działając w
trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśniam
co następuje:

1.

Zgodnie zapisami z art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego w związku z art. 5 ust. 1 w/w ustawy ulga nie przysługuje
przedszkolakom, które nie odbywają obowiązkowego przygotowania szkolnego. W związku z
tym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy wśród przewożonych dzieci będą przedszkolaki w
wieku poniżej 6 lat i czy Gmina będzie dla nich kupować normalne bilety miesięczne (czyli
bez ulgi)?
Odp.

Wśród przewożonych dzieci do Gminnego Przedszkola w Michałowie będą

Odp.
Wśród przewożonych dzieci do Gminnego Przedszkola w Michałowie będą
przedszkolaki w wieku poniżej lat 6 (liczba dzieci dojeżdżających w poprzednim roku
szkolnym 2018/2019 wynosiła 25). Gmina będzie im zakupywała imienne bilety miesięczne
normalne.
2. SIWZ (m.in. pkt 1 w rozdziale III), formularz ofertowy ani umowa nie przewidują różnicowania
cen biletów w zależności od linii, na którą przysługuje bilet miesięczny (przewidziano „cenę
za przewóz 1 ucznia na każdej trasie w skali 1 miesiąca”). Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i
umowy i o zamieszczenie wykazu miejscowości wraz z liczbą dzieci przewidzianych do
przewozu z danej miejscowości.
Odp. Gmina Michałowo nie różnicuje ceny biletu w zależności od długości trasy. Wszystkie
imienne bilety miesięczne będą miały taką samą cenę.
3.

Jeżeli Wykonawca zamierza do wykonywania um. wykorzystywać pojazdy Zamawiającego,
powinien zapoznać się nie tylko z ogólnym stanem technicznym autobusów, ale i ocenić, czy
będą właściwe do wykonywania przewozów w ramach um., w tym w zakresie wykonywania
przewozów o charakterze przewozów regularnych (wszelkie koszty związane z ewentualnym
przywróceniem sprawności pojazdów Zamawiającego w celu realizacji usługi leżą po
stronie przewoźnika , Naszym zdaniem Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy
autobusy sprawne technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem,
a Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania autobusów, w tym badań i przeglądów
dopiero podczas realizacji umowy.
Odp. Wszystkie autobusy udostępnione przez Zamawiającego posiadają ważne badania
techniczne oraz ubezpieczenie OC, jak również są sprawne technicznie.

4.

Nie wiadomo w jaki sposób miałby zostać wypełniony tekstowo § 2 ust. 11 umowy, który
zobowiązuje przewoźnika, by w przypadku awarii niezwłocznie podstawił odpowiedni
zastępczy środek transportu, Nie zwłocznie, to znaczy w jakim terminie?
Odp. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia
usługi, do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu (do 60 minut od
stwierdzenia awarii)-spełniającego wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.)

5. Prosimy o zmianę § 2 ust. 15 um. w ten sposób, że na końcu zdania dodane zostało „...chyba
że Zamawiający ponosi winę.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
6.

Nie wiadomo w jaki sposób miałby zostać wypełniony tekstem § 4 ust. 6 umowy, tj. jaki jest
termin płatności wynagrodzenia. Proszę o wskazanie terminu płatności wynagrodzenia.
Odp. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.

§ 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a umowy – jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom
(„istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy staje się niemożliwe”), a
mimo tego pozwala odstąpić Zamawiającemu od umowy, Prosimy o jego usunięcie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

8.

§ 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. c umowy – sytuacja opisana w tym przepisie może się zdarzyć w
przypadku jakiegokolwiek nieistotnego nawet postępowania egzekucyjnego przeciwko
przewoźnikowi i choć może nie mieć to żadnego znaczenia (np. przegrany proces,
opóźnienie w realizacji zapłaty kosztów procesu w wysokości kilkuset złotych, skierowanie
sprawy do egzekucji i m.in. zajęcie wierzytelności Wykonawcy do Gminy), pozwala już
odstąpić Zamawiającemu od umowy. Prosimy o usunięcie tego zapisu.

odstąpić Zamawiającemu od umowy. Prosimy o usunięcie tego zapisu.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
9.

§ 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. d umowy jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom
(„Wykonawca będzie wykonywał usługę nienależycie, w szczególności...” - sugeruje to, że
nie tylko chodzi o sytuację opisaną dalej, czyli „w szczególności”). Wnosimy o usunięcie tego
zapisu lub zmienić tak, by wskazywały na konkretne naruszenia, które będą mogły skutkować
rozpoczęciem procedury i wezwaniem przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania
umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

10. § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. e umowy jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom
(„Wykonawca naruszy inne warunki wykonywania umowy”), a mimo tego pozwala odstąpić
Zamawiającemu od umowy. Wnosimy o jego usunięcie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
11. W umowie nie przewidziano uprawnienia Wykonawcy do jej wcześniejszego rozwiązania.
Prosimy o zmianę w tek kwestii.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja
zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na
stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Burmistrz Michałowa
/-/ Marek Nazarko
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