
 

 

Znak sprawy: DG.340.02.18 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie  
 

Przedmiot zamówienia:  
Przewóz 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa 
dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 81 ich wychowawców (łącznie 567 osób) na 81 (każde po 8 godzin) 
wyjazdowych zajęć, organizowanych na terenie miasta Wrocławia 
 
Przetarg nieograniczony na realizację usług transportowych (kod CPV 60140000-1 Nieregularny 
transport osób) 
 
Zamawiający: 
Województwo Dolnośląskie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 
plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica 
tel. 76 682 48 64; faks: 76 862 21 50 
www.centrumzamek.pl 
 
Legnica, dnia 20 lutego 2018 r. 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 stycznia 2018 r. 

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia się, co następuje: 

 

1. Treść zapytania: „W załączniku nr 4 do oferty należy podać dane kierowcy. Czy w przypadku 

realizacji zadania dopuszczają Państwo zmianę kierowcy? Zadanie rozłożone jest na długi okres czasu i 

Wykonawca nie ma gwarancji, że w przypadkach losowych kierowcy wymienieni w ofercie będą mogli 

zrealizować przewóz”. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierowcy/ów w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności. 

2. Treść zapytania: „Czy dopuszczają Państwo podstawienie innego pojazdu niż wymieniony w 

załączniku nr 6, który spełniałby kryteria określone w SIWZ?” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 11 oraz ust. 12 pojazd zastępczy winien 

odpowiadać wymaganiom określonym w art. 4 ust. 16. 

3. Treść zapytania: „W kryteriach wyceny (Art. 17) podają Państwo, że 60% wagi oferty stanowi 

cena, 30% wiek łączny pojazdów a 10% przebieg pojazdów. W załączniku nr 6 jest rubryka „rok 

produkcji”, brakuje rubryki „przebieg”. Poza tym używają Państwo liczby mnogiej, co sugeruje 



 

 

zaangażowanie większej ilości pojazdów niż jeden, a w załączniku nr 6 jest miejsce na jeden pojazd. Czy 

załącznik jest prawidłowo przygotowany? Czy jednorazowo będzie potrzebny Państwu jeden, czy 

więcej pojazdów?” 

Odpowiedź Zamawiającego: Załącznik nr 6 opublikowany został w formacie edytowalnym, Wykonawca 

ma więc możliwość powielenia tabeli tyle razy, ile uzna za konieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 10 należy 

zapewnić co najmniej 2 środki transportu do realizacji zadania.  

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 lit. c przy ocenie ofert jako jedno z kryteriów brany będzie pod uwagę 

łączny przebieg pojazdów przewidzianych do realizacji usługi. Wykonawca winien zatem złożyć 

oświadczenie co wysokości ww. parametru.  

 

 

 
 

(-) 
Tomasz Szczytyński 

dyrektor  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Językowego Kadr w Legnicy 


