L.dz. GCUW/5560/2021
Gdańsk, 23 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 późniejszymi zmianami), udziela następujących wyjaśnień w
związku z przekazanymi zapytaniami:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji pojazdy z zabudową do przewozu osób
niepełnosprawnych typu ,,Sam'', czyli zabudowanych przez podmioty nieposiadające homologacji?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający jednoznacznie opisał jakie pojazdy dopuszcza do realizacji w
Rozdziale 6 SWZ, w punkcie 1d, gdzie wykonawca ma wykazać, że dysponuje „w pełni sprawnymi
technicznie pojazdami, co znajdzie potwierdzenie w przedstawionym dowodzie rejestracyjnym z
wpisem uprawniającym do jego użytkowania, nie starszymi niż 15 lat, posiadającymi aktualny
przegląd techniczny; Wskazany tabor musi być wykorzystany do realizacji zadania, na które
Wykonawca złożył ofertę” oraz, że „pojazdy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych
muszą mieć stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym lub zaświadczenie o przystosowaniu
pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. odnotowane w zaświadczeniu o
przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub zaświadczenie od autoryzowanego dealera
lub oświadczenie wykonawcy wraz z dokumentacją fotograficzną pojazdu.”, a także w punkcie 8
załącznika nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia: „Dzieci niepełnosprawne muszą być
przewożone pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażonym dodatkowo w wysuwany stopień przy
drzwiach wejściowych, windę, lub najazdy umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego (Wykonawca
indywidualnie ustala stopień niepełnosprawności dziecka z odpowiednią jednostką oświatową).”
Pytanie nr 2: Czy zamiast wpisu w dowodzie rejestracyjnym w rubryce o przeznaczeniu pojazdu
oraz o dopuszczalnej ilości wózków inwalidzkich wystarczą zdjęcia i oświadczenia wykonawców
zabudowy bez okazania homologacji?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający w rozdziale 6, punkt 1.d.II wskazał, jakich będzie wymagał
podmiotowych środków dowodowych w zakresie poświadczenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu (vide odpowiedź nr 1).
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zezwala na łączenie tras jednocześnie zabierając uczniów z innych
Gmin lub podmiotów podczas wykonywania przewozów?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zezwala. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek
edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022.
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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