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Gdańsk, 5 lipca 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. 137, ust. 1 

Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zmienia 

treść SWZ w następujący sposób: 

 

Wniosek nr 1: Zwracam się z wnioskiem o zmianę zapisu SIWZ, Rozdział 6, 1.d.I zdolności 

techniczne i zawodowe - wykaz usług. W obecnej formie jest zapis: "UWAGA! Zamawiający za wykaz 

usług rozumie wykaz usług świadczonych na rzecz podmiotów innych niż zamawiający", który 

uniemożliwia przewoźnikom obecnie wykonującym usługi dowozu dzieci na rzecz GCUW 

spełnienie tego warunku. Od wielu lat współpracujemy z GCUW i jest to zapis krzywdzący i 

skreślający wielu z nas z udziału w tegorocznym postępowaniu. Od prawie 10 lat wozimy dzieci do 

szkoły i raptem nasze doświadczenie jest niewystarczające tylko dlatego, że naszym głównym 

podmiotem jest GCUW. Bardzo proszę o zmianę tego zapisu. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmienia treść SWZ, Rozdział 6, ust. 1.d.I w następujący sposób: 

Było: UWAGA! Zamawiający za wykaz usług rozumie wykaz usług świadczonych na rzecz 

podmiotów innych niż zamawiający. 

Jest: UWAGA! Zamawiający za wykaz usług rozumie również wykaz usług świadczonych na rzecz 

podmiotów innych niż zamawiający. 

Wniosek nr 2: Zwracam się z prośbą o skorygowanie ilości kilometrów w części 1 przetargu, dowóz 

dzieci do Szkoły Podstawowej nr 40. Podana ilość 90 km jest zaniżona. Jedno „kółko” to 12,7 km, co 

przy 5 dowozach i 4 odwozach daje łącznie 114,3 km. Różnica dzienna to przeszło 24 km, co 

miesięcznie daje ok 480 km więcej, a tak duża różnica znaczącą wpływa na określenie ceny. W 

załączeniu przesyłam zdjęcia licznika po przejechaniu 1 kółka tej trasy. Oświadczam, że pomiar 

dokonywany był zgodnie z trasą dowozów. Punkt początkowy ul. Borkowska, następnie: ul. 

Zawackiej, Czerska, Kazimierz Wielkiego, Starogardzka do SP 40, powrót tą samą trasą do ul. 

Borkowskiej. Przejazd w jedną stronę zajmuje ok 15-20 minut, w zależności od natężenia ruchu. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający zmienia treść SWZ, załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie Zadania nr 1 – dowóz uczniów do SP nr 40 im kap. Leonida Teligi, ul. Stroma 19, Gdańsk w 

następujący sposób: 

Było: Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 90 km. 

Jest: Szacunkowa dzienna ilość kilometrów: 115 km. 

Wniosek nr 3: Bardzo proszę również o rozważenie kwestii wieku pojazdu. W tegorocznym 

ogłoszeniu przetargowym limit to 15 lat. Niestety drugi rok pandemii bardzo mocno osłabił firmy 

transportowe, które zmuszone były sprzedać część posiadanego taboru. Może uda się jeszcze w 

tym roku przyjąć limit wieku taki jak był w 2020 roku, czyli 20 lat. Wiem, że staracie się Państwo 
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podnosić jakość usług, ale ten czas jest trudny dla naszej branży i może wyjątkowo uda się jeszcze 

w tym roku w ramach pomocy pozostać przy zeszłorocznym wieku pojazdów. 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zmieni treści SWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Termin składania ofert tj. 16.07.2021 r., godz.: 11:00 ulega zmianie. 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT; 19.07.2021 r., godz.: 11:00. 
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