
 

Rybnik, dnia 18.06.2012 r. 

ZTZ PN 01/02/2012 

 

Odpowiedzi na pytania. 

 

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa 

przewozów w transporcie zbiorowym. 

 

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tej 

informacji przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

 

Pytanie 1. 

W rozdziale II przedmiot zamówienia punkt 1.7. Zamawiający określił termin realizacji zadania: 

„a)od 01.09.2012 r. maksymalnie do pięciu miesięcy od daty podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą obsługa linii będzie się odbywać minimum dwoma autobusami o parametrach opisanych w pkt.1 a) 

b)w dniu podpisania umowy Wykonawca poda datę rozpoczęcia realizacji zadania autobusami zgodnie z 

wymogami opisanymi w pkt. 1 a i b). Data ta musi się zawierać w terminie 01.09.2012 r. a pięcioma miesiącami 

od daty podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.” 

Terminy te są ściśle powiązane z obsługą przewozów konkretnymi autobusami.  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu rozpoczęcia obsługi nowymi autobusami minimum 

do 6 miesięcy od daty podpisania umowy? 

 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wydłużenia terminu rozpoczęcia obsługi nowymi autobusami. 

 

 

 

Pytanie 2. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość obsługi przewozów od 01.09.2012 autobusami innymi niż o 

parametrach opisanych w punkcie 1 a) 

Obecne zapisy SIWZ mogą stawiać w uprzywilejowanej sytuacji Wykonawców, którzy dysponują już 

autobusami o opisanych parametrach. Ponadto czas od zamówienia autobusu do chwili jego dostawy wraz z 

niezbędnym wyposażeniem może być dłuższy niż 6 miesięcy. Obecne warunki SIWZ mogą naruszać zasady 

uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości obsługi przewozów od 01.09.2012 autobusami innymi niż o 

parametrach opisanych w punkcie 1 a) z wyjątkiem sytuacji opisanych w Rozdział II pkt 11 SIWZ. 

Zapisy SIWZ nie stawiają w uprzywilejowanej sytuacji Wykonawców, którzy dysponują już autobusami o 

opisanych parametrach. Wykonawca, który nie dysponuje własnymi autobusami zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może skorzystać z zasobów innych podmiotów. 

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zadania tj. 5 miesięcy od daty umowy nie narusza zasad uczciwej 

konkurencji. W celu dostosowania autobusów Wykonawcy do wymagań SIWZ podany termin jest 

wystarczający. 

 

 

 

 

Pytanie 3. 

W rozdziale II przedmiot zamówienia punkt 1. Zamawiający pisze:  

c)Przewoźnik będzie odpowiedzialny i zapewni transport poza przestrzenią pasażerską minimum 4 sztuk 

rowerów każdym autobusem o parametrach opisanych w pkt 1 a) jako bagażu, osób podróżujących kursami. 

Przewóz rowerów będzie wykonywany sezonowo (kwiecień- wrzesień). 

d)Przewoźnik może zaproponować transport poza przestrzenią pasażerską minimum 12 sztuk rowerów jednym 

autobusem o parametrach opisanych w pkt 1 a) jako bagażu, osób podróżujących kursami. Przewóz rowerów 

byłby wykonywany sezonowo (kwiecień- wrzesień) i przede wszystkim w weekendy w wyznaczonych kursach. 

Czy Zamawiający dopuści przewóz rowerów wewnątrz autobusu w specjalnie wydzielonej przestrzeni? 

 



Odpowiedź 3. 

Zamawiający dopuści przewóz rowerów wewnątrz autobusu w specjalnie wydzielonej przestrzeni pod 

warunkiem, że zostaną zachowane pozostałe warunki techniczne autobusu wymienione w Rozdziele II punkt 1 

SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 4. 

W treści SIWZ pkt. 8 istnieje zapis „Urządzania dostępowe muszą posiadać minimum dwa modemy na karty 

SIM dowolnego operatora działającego na terenie kraju” 

Czy zamawiający dopuszcza użycie w pojeździe dwóch urządzeń dostępowych z pojedynczym modemem na 

karty SIM? 

Dwa urządzenia umożliwią zastosowanie dwóch kart SIM różnych operatorów 

 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w autobusach o których mowa w Rozdział II punkt 1 b) SIWZ 

rozwiązania z wykorzystaniem dwóch urządzeń dostępowych z pojedynczym modemem na karty SIM. W takim 

przypadku urządzenia te muszą być jednak tak skonfigurowane lub połączone innym urządzeniem 

umożliwiającym korzystanie z jednej lokalnej sieć Wi-Fi i korzystanie z usług Internetowych przez podróżnych 

bez konieczności zmiany połączenia w przypadku utraty sygnału jednego z operatorów. 

Zamawiający stawia taki wymóg dla zapewnia komfortu korzystania z usługi dla podróżnych bez konieczności 

konfigurowania nowego połączenia. 

 

 

 

Pytanie 5. 

Zgodnie z pkt 1.1 SIWZ Zamawiający wymaga, że wszystkie autobusy muszą być wyprodukowane na terenie 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jest to zapis niezgodny z przepisami Unii Europejskiej. Zapis powinien brzmieć: 

„Autobusy muszą być wyprodukowane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu przedsiębiorców.” 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu. 

 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale II pkt 1.1. SIWZ i nadaje mu brzmienie: 

„Wszystkie autobusy muszą być wyprodukowane na ternie państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o 

równym traktowaniu przedsiębiorców.” 

Zamawiający zmienia treść w SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Oferty str. 17 

z: „zamówienie będzie realizowane wyłącznie autobusami wyprodukowanymi na terenie państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego” 

na: „zamówienie będzie realizowane wyłącznie autobusami wyprodukowanymi na ternie państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii lub państw, z którymi Wspólnota 

Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 

Zamawiający zmienia treść w załączniku do umowy str. 24 SIWZ 

z: „Autobus jest wyprodukowany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.” 

na: „Autobus jest wyprodukowany na ternie państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu przedsiębiorców.” 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach 

zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2012 r. do 

godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2012 r. o godz. 10:00. 

 

       Kazimierz Berger 

Dyrektor 

 


