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Sobótka, dnia 09.08.2010 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 z poen. zm. zwanej dalej Ustawą),
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
przedstawia treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w dalszej części
zwanej SIWZ) jakie wpłynęły w dniu 06.08.2010 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
„Pytający zwraca się z prośbą o podanie liczby miejsc w autobusach jakie chce aby posiadały
pojazdy. Zamawiający nie zawarł informacji o liczbie miejsc w autobusie w SIWZ ani w
projekcie umowy, jednocześnie zwracamy uwagę na Rozrządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)
Rozdział 5 Warunki dodatkowe dla autobusu,
§ 22.1. Autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby: (…)
5) liczba miejsc stojących nie przekraczała 25 % liczby siedzeń,
Co oznacza, Ŝe Wykonawca moŜe zaproponować autobus o liczbie miejsc siedzących 30 i 10
stojących, łącznie 40 co jest zgodne z Rozporządzeniem cytowanym powyŜej.”
Odpowiedź:
Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy i w punkcie 5 SIWZ m.in.:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. musi posiadać lub mieć
zapewniony dostęp (przez dzierŜawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do
jednostek sprzętowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
W pytaniu 1 Wykonawca powołuje się na przepisy mówiące o budowie autobusu szkolnego.
Jedyną niepełną informacją w SIWZ jest brak w opisie zamówienia określenia środka
transportu- pojazdu. Tym pojazdem ww. postępowaniu jest autobus lub autobus szkolny lub
obie kategorie tych pojazdów jednocześnie. Definicja autobusu i autobusu szkolnego zawiera
w art. 2 ust. 41 i 41a Prawa o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r (Dz. U. z 1997 r. Nr 98,
poz. 602).
Pytanie nr 2:
„Pytający zwraca się z prośbą o podanie czy Zamawiający posiada zgodę na posiadanie bazy
danych osobowych od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z
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załącznikiem nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy. Ponadto nadmieniam, Ŝe przy średnich i
duŜych firmach zatrudniających ponad 200 kierowców wskazanie ich imiennie jest
uciąŜliwe.”
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców „wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami” oraz „oświadczenia, Ŝe osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeŜeli
ustawy
nakładają
obowiązek
posiadania
takich
uprawnień”.
Zamawiający przypomina, Ŝe zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzieleniu
zamówienia jest jawne. Wykonawcy przystępujący do postępowania muszą mieć świadomość
ww. przepisów. Jednocześnie przepisy Ustawy dają moŜliwość skorzystania z prawa
zastrzeŜenia danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy.
Aby poinformować Zamawiającego ze skorzystania z tego prawa naleŜy w formularzu ofertyzał. nr 1 do SIWZ- wypełnić odpowiednio punkt 12.
Pytanie nr 3:
„Pytający zwraca się z prośbą o podanie szczegółowego rozkładu jazdy tj. tras wraz z
godzinami odbioru dzieci z poszczególnych miejscowości i ich dowozu do danej szkoły i
powrotu gdyŜ nie jest to określone i nie wiadomo na którą godzinę dzieci zaczynają lekcje
(przykładowe godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkołach 7:15, 7:30, 8:00, 8:30 i 9:00)
i o których kończą zajęcia dydaktyczne.”
Odpowiedź:
Zgodnie z § 1 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ szczegółowe godziny przejazdów na
poszczególnych trasach Zamawiający wskaŜe wykonawcy w terminie do dnia 15 września
2010 r. W tym momencie Zamawiający moŜe podać następujące informacje:
1. Godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w poszczególnych szkołach:
a) SP Rogów Sobócki- 800;
b) SP Świątniki- 815;
c) SP Ręków – 745;
d) SP Mirosławice- 830
e) SP nr 1 w Sobótce – 830;
f) SP nr 2 w Sobótce – 800;
g) Gimnazjum Gminne – 800.
2. Godzina zakończenia zajęć- ok. godziny 1515
BURMISTRZ
Zenon Gali

Pismo sporządziła:
Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl
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