L.dz. GCUW/5387/2021
Gdańsk, 18 czerwca 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek
edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022, pod numerem 2021/S 114-299900/
PN-01/GCUW/2021.
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym, na podstawie art. 135, ust. 2
Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz.2019 z późn.zm.), udziela następujących
wyjaśnień w związku z przekazanymi zapytaniami:
Pytanie nr 1: Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli wykonawca zamierza wpłacić
wadium w formie pieniądza, to czy byłaby możliwość doprecyzowania na jakie konto bankowe oraz
jaki ma być tytuł przelewu?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający w Rozdziale nr 1 SWZ podaje numer konta bankowego: 64 1240
1268 1111 0010 7066 4419. Zamawiający proponuje, w przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniądza opatrzeć taką wpłatę adnotacją: Wadium w przetargu nieograniczonym PN01/GCUW/2021, wraz z podaniem numeru części. W przypadku wnoszenia wadium na większą, niż
jedna, ilość części, zamawiający proponuje wymienić numery wszystkich, które są opłacane.
Pytanie nr 2: Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania oferty miniPortal został zaktualizowany
(aplikacja do szyfrowania od dłuższego czasu jest wyłączona), nie ma już kluczy publicznych
a
szyfrowanie
odbywa
się
za
pośrednictwem
strony
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bbd63e2-9622-43d5-b27d-07c84236b856
Odpowiedź nr 1: Zamawiający bardzo dziękuje za informację, również w imieniu innych
wykonawców. Zamawiający w Rozdziale 9, w ustępie 6 wskazuje, że: „Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się z tymi regulaminami i postępowania zgodnie z ich treścią.” Zapis o zapoznaniu się
z tymi regulaminami znajduje się również w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ, punkt 16.
W obliczu informacji od Wykonawcy wskazanej w pytaniu nr 2, Zamawiający w sposób
szczególny zachęca wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców do
zapoznania się z tymi regulaminami.
Jednocześnie zamawiający wykreśla:
a) z Rozdziału 9 z ustępu 9 sformułowanie „i klucz publiczny” nadając mu następujące
brzmienie: „Identyfikator postępowania dla przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu”.
b) z Rozdziału 12 z ustępu 4 sformułowanie „Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu” nadając mu
następujące brzmienie: „Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
tel. 58 50651 20 w. 403
m.ruszkowska@gcuw.pl

gcuw@gcuw.pl

skrzynki ePUAP,
postępowaniem”.

na

którym

prowadzona

będzie

korespondencja

związana

z

Pytanie nr 3: Załącznik nr 1 do SWZ PN-1/GCUW/2021. W poszczególnych zadaniach jest podana
szacunkowa ilość kilometrów co stanowi utrudnienie w procesie przygotowania kalkulacji. W
związku z powyższym czy byłaby możliwość podania minimalnej dziennej ilości kilometrów?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający w SWZ przekazał następujące informacje:
1. W załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia:
a) adresy odbioru oraz docelowe placówek edukacyjnych dla wszystkich części
b) w punkcie 10 OPZ: „Każdy wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy
sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dowożonych uczniów i
dostosować je do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.”
2. W załączniku nr 5 do SWZ – wzorze umowy:
a) W §2, ust. 2 oraz 3 dotyczącymi wynagrodzenia pisze:
• Ustęp 2: „Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 uwzględnia rezerwę pozwalającą na
elastyczne reagowanie na ewentualne zmiany warunków wykonywania przewozów, o
których Zamawiający nie mógł wiedzieć w chwili podpisywania umowy i które
dopuszcza następujące przypadki:
a) Zwiększenie odległości wykonywanego przedmiotu zamówienia do 10 kilometrów –
niezależnie od ilości dochodzących osób
b) Dodanie do wykonywanego przedmiotu zamówienia 2 przystanków – adresów,
spod którego zabierani będą pasażerowie przewozu (do 10 km od miejsc na trasie
dowozu).
c) Przesunięcie godzin przyjazdów i odjazdów o 1 godzinę w przód i w tył
d) zwiększenie ilości uczniów w trakcie realizacji zamówienia do 5 osób – w przypadku,
gdy dochodząca liczba osób spowoduje zwiększenie ilości wykonywanych
kilometrów, rozlicza się je w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu.”
• Ustęp 3: „W sytuacji, gdy w związku z nowym zapotrzebowaniem, wykonawca będzie
zobowiązany do wykonania kursu, który będzie dłuższy niż dodatkowe 10 km
względem szacunkowej długości trasy, wykonawca będzie uprawniony do żądania
zapłaty za każdy dodatkowy kilometr powyżej 10 km, o ile będzie w stanie fakt ten
wykazać za pomocą obiektywnych środków. Za takie środki zamawiający uzna np.
pomiar dokonany za pomocą urządzeń GPS lub podobnych, albo w inny obiektywnie
sprawdzalny sposób.”
Z powyższego wynika, że zamawiający na podstawie zawartej umowy o zamówienie publiczne
będzie rozliczał Wykonawcę na podstawie przyjętej w opisie przedmiotu zamówienia
szacunkowej ilości kilometrów z prawem do zwiększenia wynagrodzenia w przypadkach
opisanych w paragrafie 2, ust. 2 wzoru umowy oraz na zasadach opisanych w paragrafie 2, ust. 3
wzoru umowy.
Dodatkowo Wykonawca przygotowując ofertę, w opinii zamawiającego, winien przeprowadzić
wizję lokalną trasy/ tras, na którą/ na które składa ofertę. W przypadku rozbieżności względem
podanej przez zamawiającego szacunkowej ilości kilometrów dla danej trasy, Wykonawca winien
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poinformować zamawiającego o wynikach tej wizji wraz z przedstawieniem dowodów (o dowodach
mówi par. 2, ust. 3 wzoru umowy). W razie potrzeby zamawiający dokona korekty załącznika
nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami art. 137 Ustawy Pzp.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Termin składania ofert tj. 16.07.2021 r., godz.: 11:00 nie ulega zmianie.
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