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Wszyscy Wykonawcy  
 
 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na 
wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie:  
 
 
 

„Dowożenie, wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów 
z terenu Gminy Ozimek do szkół/ ośrodków w roku szkolnym 

2021/2022.” 
 
 
 
 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
 
 
Pytanie 1. „, Czy w pozycji nr 1 załącznika nr 3 należy podać cenę za 1 dzień usługi czy perz zapis rozumieć należy cały rok 
szkolny tj. ilość dni 187 pomnożoną przez wartość usługi dziennej: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 3 w punkcie 1. Należy podać zgodnie z zapisem cenę ryczałtową za cały okres 
realizacji zadania tj. za 187 dni, natomiast w punkcie 1, podpunkt 1), 2) i 3) należy podać cenę za jeden dzień świadczenia 
usługi. 
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Pytanie 2. „Czy załącznik nr 9 opisany w swz strona 6 oraz strona 14 winien być złożony wraz z ofertą?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ rozdział VII pkt. 4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia załącznika nr 9 wraz 
z ofertą. 
 
 
Pytanie 3. „Jaki jest dopuszczalny maksymalny wiek pojazdów?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazuje dopuszczalnego, maksymalnego wieku dla pojazdów. Pojazd wykorzystywany do przewozu 
uczniów powinien posiadać normę emisji spalin nie gorszą niż Euro5, co wskazane zostało w załączniku nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie 4. „Czy Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu zamówienia, przewożenie innych osób nie związanych z 
zadaniem Zamawiającego? Czy dopuszczalne jest łączenie przewozów z innymi gminami a tym samym przewożenie 
dodatkowych osób z innych gmin podczas wykonywania zadania dla Zamawiającego?” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu zamówienia przewożenie innych osób, nie związanych  
z zadaniem Zamawiającego, a tym samym zezwala na łączenie przewozów z innymi gminami, pod warunkiem, że przewóz 
wykonywany będzie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do SWZ , tzn. mając na uwadze, jak najkrótszy czas 
przebywania ucznia w podróży (nie dłużej niż 60 min. w jedną stronę), z uwzględnieniem, że uczeń powinien być dowieziony 
do szkoły/ośrodka w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie po ich 
zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania 
 
 

 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


