L.dz. GCUW/6799/2021
Gdańsk, 15 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. 135, ust. 5
Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz.2019 z późniejszymi zmianami), udziela
następujących wyjaśnień w związku z przekazanymi zapytaniami:
Pytanie nr 1: Zwracam się z uwagą o wyjaśnienie kwestii zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu, tj.
w częściach od nr 1 do nr 12:
- Pkt. II. 2.4) Opis zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez
Wykonawcę jednego kierowcy i jednego opiekuna do jednego pojazdu”, jednakże w formularzu
ofertowym widnieje zapis „Opiekun wyznaczony do realizacji zadań. Wykonawca wpisuje jednego
opiekuna do jednego pojazdu […] do każdego pojazdu na danej trasie musi być zapewniony
opiekun (w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym tej części) DOTYCZY ZADAŃ
1,5,6,7,8 oraz „Tabor wyznaczony do realizacji zadań. Wykonawca wpisuje jeden pojazd do jednego
zadania […] do każdej z tras musi być przypisana odpowiednia liczba pojazdów (w zgodzie z opisem
przedmiotu zamówienia dotyczącym tej części) DOTYCZY ZADAŃ 1,5,6,7,8”. Bardzo proszę o
doprecyzowanie czy opiekun wyznaczony do realizacji zadania na danej trasie oraz tabor
wyznaczony do realizacji zadania ma zostać przedstawiony do każdej części zamówienia czy
zgodnie z zapisem na formularzu ofertowym, tj. dotyczy zadań 1,5,6,7,8”.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający przytacza pełen zapis z formularza ofertowego, na który powołuje
się wykonawca:
TABOR WYZNACZONY DO REALIZACJI ZADAŃ
Wykonawca wpisuje jeden pojazd do jednego zadania, chyba, że w zadaniu jest określona
większa ilość tras – w takim przypadku do każdej z tras musi być przypisana odpowiednia
liczba pojazdów (w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dotyczącym tej części)
DOTYCZY ZADAŃ 1, 5, 6, 7, 8.
Dodatkowo zamawiający zwraca uwagę, że w tabeli, którą należy uzupełnić w formularzu
ofertowym jest kolumna nr 2 określająca numer części/ zadania, na którą wykonawca chce złożyć
ofertę.
Z powyższego wprost wynika, że należy określić numer zadania oraz wskazać rocznik pojazdu oraz
liczbę lat doświadczenia opiekuna deklarowanych dla DANEJ części, na którą wykonawca składa
ofertę. Jeśli w danej części zamawiający określił w OPZ, że wymaganych jest więcej niż jeden pojazd,
oczekuje, że zostaną podane roczniki wyznaczonej ilości pojazdów oraz doświadczenie dla każdego
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opiekuna tych pojazdów. Dla ułatwienia Zamawiający wyszczególnił numery części, gdzie zachodzą
takie przypadki, tj. potrzebnych będzie więcej niż jeden pojazd – 1,5,6,7,8.
Przykład:
A. Wykonawca składa ofertę na zadanie X, gdzie zamawiający określił 3 trasy, oznacza to, że:
1. Wykonawca wskazuje numer zadania „X”
2. Wykonawca wpisuje 3 roczniki zadeklarowanych pojazdów (po jednym pojeździe do jednej
trasy)
3. Wykonawca podaje doświadczenie w latach 3 osób (ponieważ jeden opiekun jest
przeznaczony do jednego pojazdu)
B. Wykonawca składa ofertę na zadanie Y, gdzie zamawiający określił 1 trasę, oznacza to, że:
1. Wykonawca wskazuje numer zadania „Y”
2. Wykonawca wpisuje 1 rocznik zadeklarowanego pojazdu
3. Wykonawca podaje doświadczenie w latach 1 osoby (ponieważ jeden opiekun jest
przeznaczony do jednego pojazdu)
Pytanie nr 2: Bardzo proszę o udzielenie informacji czy wymagane jest złożenie wraz z
formularzem ofertowym dokumentów potwierdzających ukończenie przez opiekunów wskazanych
do realizacji zadania, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz potwierdzający nabyte
umiejętności i kwalifikacje bądź zanonimizowaną umowę o pracę”.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający wskazał w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 8, ust. 1
„Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym, aktualne na dzień składania ofert,
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik
nr 3do SWZ”. A dalej, w tym samym rozdziale, w ustępie 2: „Przed wyborem oferty
najkorzystniejszej zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy wzywa Wykonawcę, do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które
zostały określone w Rozdziale 6, punkcie 1 oraz poniższych podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw wykluczenia”. Oznacza to, że o w/w dokumenty zamawiający
będzie się zwracał do wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Pytanie nr 3: Ponadto proszę o udzielenie informacji w sprawie zamieszczenia formularza
ofertowego. Na stronie miniportal nie ma widocznego numeru postępowania. Tym samym nie ma
możliwości dodania oferty. Proszę o instrukcję w tym temacie.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wskazał w SWZ, w Rozdziale 9, ustęp 6 napisał: „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.”
Jednocześnie zamawiający wskazuje, że numer TED oraz numer referencyjny postępowania jest
prawidłowy i widoczny w wyszukiwarce w miniPortalu. Zamawiający, jako dowód wstawia link oraz
zrzut z ekranu ze strony miniPortalu, gdzie widoczny jest żądany numer, a także wynik
wyszukiwania po wpisaniu numeru TED:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bbd63e2-9622-43d5-b27d-07c84236b856
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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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