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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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 54 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa 
dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i 9 ich wychowawców (łącznie 63 osoby) na 45 wyjazdowych 
zajęć (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych), 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 27 sierpnia 2018 r. 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 19 lipca 2018 r. 

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia się, co następuje: 

 

1. Treść zapytania: „Czy Zamawiający oszacował liczbę kilometrów do przejechania w 

przedmiotowym zamówieniu, a jeżeli oszacował, czy może podać ich wiążącą ilość w celu 

uniknięcia rozbieżności szacunkowych pomiędzy ofetrammi Wykonawców starających się o 

udzielenie zamówienia, co pozwoli wyeliminować ewentualny problem z porównywalnością 

ofert?” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podał w art. 4 ust. 10 SIWZ dokładny wykaz tras, na 

których realizowana ma być usługa. Szacowana ilość kilometrów wynosi odpowiednio: 

ad a) 1330 km 

ad b) 1150 km 

ad c) 1190 km 

ad d) 560 km 

ad e) 400 km 



 

 

ad f) 400 km 

ad g) 720 km 

ad h) 740 km 

ad i) 60 km 

Łącznie: 6550 km 

Podane powyżej ilości kilometrów przyjęto na podstawie wskazań serwisu Google Maps, 

wybierając przejazd po najkrótszej trasie i zaokrąglając wartości do góry. Wykaz uwzględnia 

każdorazowo dla każdej grupy 5 wyjazdów do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. 

 

 

 

 
 

(-) 
Tomasz Szczytyński 

dyrektor  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Językowego Kadr w Legnicy 


