
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

dot: przetargu nieograniczonego Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Pytanie.
W jakim terminie zamawiający zamierza podpisać umowę na świadczenie usług zważywszy,
że  w  pkt  1  wpisano  termin  realizacji  zadania  od  7  dni  od  daty  podpisania  umowy  do
31.12.2011r. Chodzi o wskazanie ostatecznej daty podpisania umowy. 

Odpowiedź.
Zamawiający nie może wskazać ostatecznej i pewnej daty podpisania umowy ze względu na
to, że nie może przewidzieć dokładnej daty zakończenia procedury. Winien mieć na uwadze
wskazane w ustawie terminy

Pytanie.
Od jakiej daty wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykonanie przedmiotu umowy w
sytuacji, gdy SIWZ stwierdza tylko ogólnikowo, że realizacja zadania ma nastąpić w terminie
7  dni  od  daty  podpisania  umowy.  W  tym  przypadku  także  chodzi  o  konkretną  datę
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź.
Zamawiający nie może wskazać daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy gdyż termin
ten  uzależniony  jest  od  daty  podpisania  umowy  co  związane  jest  również  z  terminami
procedur ustawy o zamówieniach publicznych.

Pytanie.
W  oparciu  o  jakie  przepisy  zamawiający  nakazuje  wykonawcy  posiadać  oświadczenie
realizatora  systemu  Elektronicznej  Karty  Miejskiej  potwierdzające,  że  w  wymienionym
systemie działają poprawnie urządzenia firmy R&G Plus Mielec (pkt 4.2).

Odpowiedź.
Zamawiający  nie  nakazuje  wykonawcy  posiadać  oświadczenie  realizatora  Systemu
Elektronicznej Karty Miejskiej (pkt 4.2) gdyż w SIWZ określono, że to właśnie zamawiający
posiada oświadczenie realizatora systemu elektronicznej karty miejskiej.

Pytanie.
W oparciu  o  jakie  dane  wykonawca  powinien  skalkulować  koszt  usługi  w  sytuacji,  gdy
zgodnie z pkt 2 rozkład jazdy zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Zdaniem  wykonawcy  podstawą  do  stworzenia  oferty  może  być  jedynie  rozkład  jazdy
opracowany przez zamawiającego i dołączony do SIWZ.

Odpowiedź.
Zamawiający podaje w SIWZ skalę wykonanych kilometrów w okresie wykonywania umowy
oraz w skali miesiąca.

Pytanie.



Które  postanowienia  SIWZ pozwalają  przyjąć,  że  zamawiający  ogłaszając  przetarg,  przy
formułowaniu warunków udziału w przetargu uwzględnił obowiązujące przepisy regulujące
zasady  uzyskania  pozwolenia  na  wykonanie  usług  z  zakresu  komunikacji  miejskiej,  w
szczególności  przepis,  który  daje  podstawę  organom  administracji  do  wydania  takiego
zezwolenia  w  terminie  30  dni  od  daty  złożenia  wniosku,  zaś  podstawą  wydania  takiego
zezwolenia jest zawarta umowa na świadczenie usług przewozu w transporcie zbiorowym. 

Odpowiedź.
Podstawą  złożenia  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  nie  jest  umowa  na  świadczenie  usług
przewozowych tylko, uzgodnienie zasad korzystania z dworców i przystanków.


