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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; 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN-04/GCUW/2021 

Numer referencyjny z DUUE: 2021/S 202-527861 

 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym, na podstawie art. 135, ust. 2 

Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn.zm.), udziela następujących 

wyjaśnień w związku z przekazanymi zapytaniami: 

 

Pytanie nr 1: Proszę o informacje odnośnie zadania 2, do jakiej placówki jadą poszczególne dzieci 

(wg adresów) 

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z załącznikiem 1 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 
- Dowóz 3 uczniów do placówki Autyzm bez tabu w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 

2 oraz do Punktu Przedszkolno-Integracyjnego „Tuptusie” w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 

73 podział jest następujący: 

• ul. Jodłowa, Gdańsk -> 1 uczeń do Autyzm bez Tabu w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców 

Warszawy 2  

• ul. Sienna, Gdańsk -> 1 uczeń do Autyzm bez Tabu w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców 

Warszawy 2 

• ul. Raduńska, Gdańsk -> 1 uczeń do Punktu Integracyjnego TUPTUSIE w Pruszczu Gdańskim 

ul. Grunwaldzka 73 

 

Pytanie nr 2: Proszę o informacje czy do zadania 2, wymagane są dwa busy 9 osobowe? Jest w tej 

chwili trójka dzieci i zastrzegają sobie Państwo możliwość zwiększenia o pięć osób. Wówczas jeden 

bus 9-osobowy jest niewystarczalny (kierowca i opiekun plus 8 dzieci). 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu 

Zamówienia: 

Było: Pojazd należy dobrać do ilości uczniów, zakładając możliwe zwiększenie o 5 osób. 

Jest: Pojazd należy dobrać do ilości uczniów, zakładając możliwe zwiększenie o 4 osoby. 

Powyższa zmiana dotyczy jedynie zadania nr 2. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Termin składania ofert tj. 22.11.2021 r., godz.: 11:00 nie ulega zmianie. 
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