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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. 5 

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

następujących wyjaśnień w związku z przekazanym zapytaniem: 

 

Pytanie nr 1: Mam pytanie odnośnie SWZ PN-01/GCUW/2021 rozdział 15 punkt b) ma brzmienie: 

b) 30% wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz (maksymalna ilość punktów 30) W 

powyższym kryterium oceniany będzie wiek pojazdu, którym świadczone będą usługi. Wiek 

pojazdu liczony będzie „rocznikowo” tzn. za pojazd nowy Zamawiający potraktuje pojazd 

wyprodukowany w 2021 r., za pojazd roczny pojazd wyprodukowany w 2020 r., za pojazd w wieku 

dwóch lat wyprodukowany w 2019 r. itd. • Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu 

którym świadczone będą usługi wynosić będzie 9 lat – 15 lat oraz jeśli nie złoży żadnej deklaracji w 

zakresie wieku pojazdów otrzyma 10 pkt, (czyli pojazdy z lat 2006-2012). • Wykonawca, który 

zadeklaruje w ofercie, że wiek pojazdu którym świadczone będą usługi wynosić będzie 3 – 8 lat 

otrzyma 20 pkt (czyli pojazdy z lat 2013-2018) • Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że usługi 

świadczone będą pojazdem nowym lub rocznym tj. rok produkcji 2019 lub 2020 otrzyma 30 pkt. 

Jaką punktację otrzyma pojazd nowy tzn. wyprodukowany w 2021 roku? 

 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający pojazd wyprodukowany w roku 2021 traktuje, jako pojazd nowy, 

zatem wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że usługi świadczone będą pojazdem nowym, 

otrzyma 30 punktów.   

Tym samym, aby poprawić omyłkę pisarską w SWZ, rozdział 15, ustęp 1, punkt „b”, zapis otrzymuje 

brzmienie: „Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że usługi świadczone będą pojazdem nowym 

lub rocznym tj. rok produkcji 2019 lub 2020 lub 2021 otrzyma 30 pkt.” 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Termin składania ofert tj. 19.07.2021 r., godz.: 11:00 nie ulega zmianie. 
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