Kąty Wrocławskie, dnia 29 lipca 2010 r.
ZOJO/341/01/2010

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 lipca 2010 r. dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ
nr ZOJO/341/01/2010 na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy
Kąty Wrocławskie” Zamawiający wyjaśnia następujące pytania:
Pytanie nr 1:
Zamawiający w pkt 9 ust. 1 SIWZ żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 55.376 zł. na
całość zadania lub 13.844 zł. na jedną część. Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakiego wyliczenia
ustalono jego wysokość na całość zadania i poszczególne części (każda trasa ma inną długość).
Odpowiedź:
Wartość wadium na całość zadania została ustalona w oparciu o szacunkową wartość zamówienia tj. środki
finansowe zapewnione w budżecie na realizację tego zadania.
W związku z nieznaną na chwilę obecną organizacją roku szkolnego oraz dokładną liczbą uczniów
Zamawiający nie jest w stanie określić kwoty wadium na 1 część zadania, ponieważ po zakończeniu naboru
do danych szkół i zatwierdzeniu planów lekcji, trasy dowozu i odwozu na poszczególnych trasach mogą
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z powyższym wysokość wadium ustalona została w równej
części dla każdej z tras.
Pytanie nr 2:
W § 6 ust. 1 umowy zapisano „Wykonawca świadczyć będzie usługi przewozowe autobusami
wymienionymi w ofercie przetargowej”. Prosimy o zmianę tego zapisu, gdyż przez 3 letni okres trwania
umowy mogą ulec zmianie zarówno potencjał techniczny (autobusy) jak i osoby zatrudnione u Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 15.07.2010 r. dokonał już zmiany treści § 6 ust. 1. Obecna treść brzmi: „ Wykonawca
świadczyć będzie usługi przewozowe autobusami spełniającymi wymagania techniczne określone
w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Pytanie nr 3:
W § 7 ust. 1 i 2 umowy Zamawiający pisze, iż to dyrektor placówki, do której dowożeniu i odwożeni są
uczniowie ma prawo odmówić wyjazdu uczniów na trasę dowozu lub odwozu. Prosimy o wyjaśnienie na
podstawie jakiego umocowania prawnego to dyrektor ma decydować o wyjeździe autokaru, gdyż umowa
ma zostać zawarta między wykonawcą, a Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych.
Odpowiedź:
Dyrektor każdej ze szkół odpowiada za swoich uczniów do czasu opuszczenia przez nich terenu szkoły,
dlatego też w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia ma prawo odmówić wyjazdu na trasę dowozu lub
odwozu.
Pytanie nr 4:
Prosimy o wyjaśnienie kto będzie odpowiadał za szkody wyrządzone przez dowożonych uczniów
w autobusach w trakcie dowozu i odwozu. Umowa tego nie precyzuje.

Odpowiedź:
Za szkody wyrządzone przez dowożonych uczniów w autobusach odpowiadają jego rodzice jako
opiekunowie prawni na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni,
on sam odpowiada za wyrządzone szkody.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu umowy dotyczącą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku wysokich podwyżek cen paliw? (Umowa zawarta na okres 3 lat)
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu dotyczącego wysokości wynagrodzenia.
Pytanie nr 6:
Zamawiający w § 10 pkt 6 umowy pisze, iż wysokość wynagrodzenia wymienionego w § 9 ust. 1 (zapis ten
mówi o prawie kontroli pojazdów) może ulec zmianie tylko w przypadkach wymienionych w rozdziale XVI
SIWZ, ale w SIWZ Zamawiającego nie ma takiego rozdziału. Prosimy o sprecyzowanie zapisu treści
projektu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje rację przewoźnika i informuje, że są to oczywiste omyłki pisarskie.
Zamawiający zmienia treść § 10 ust. 6 umowy w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego zapisu
wprowadza treść w nowym brzmieniu:
„Wysokość wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 1 może ulec zmianie tylko w przypadkach
wymienionych w rozdziale 17 SIWZ”.

