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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB
nr sprawy WNP/62/PNUR/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytania:
1. Jaka jest struktura wyjazdów jeżeli chodzi o rodzaj autokaru dla Części I i Części
II, tj. % Szacowanych kilometrów lub wyjazdów dla Busów do 20 osób, dla
autokarów ok 50 osób ?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, ze wyjazdy będą odbywały się autobusami dla min. 45
osób i koszt wyjazdu w ofercie należy skalkulować dla takiego rodzaju pojazdu.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy siwz w zakresie zobowiązania
Wykonawcę do zapewnienia przewozu osób autokarami posiadającymi minimum
18 miejsc siedzących ( Rozdział IV pkt. 1.9. i opis przedmiotu zamówienia dla cz. I
i II.) w ten sposób, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewozu
osób autokarami posiadającymi minimum 45 miejsc siedzących.
2. Jeżeli przedstawimy ofertę ramową na kwotę X , co się dzieje w przypadku kiedy

pula wartości umowy ramowej zostanie wykorzystana w wyniku zamówień
jednostkowych przed upływem końca umowy ? Czy będziemy mogli nadal brać
udział w procesie wyboru zamówień jednostkowych ?

Odp.: Zgodnie z zapisami siwz, rozdz. VI pkt. 1 Termin realizacji
zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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