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Oznaczenie sprawy: GK.271.7.2020
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego –
gminnych autobusowych przewozów pasażerskich”

WYJAŚNIENIE (Nr 1)
TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie dot.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów
pasażerskich”, o treści:
Proszę o wyjaśnienie zapisu z SIWZ do przetargu numer referencyjny: GK.271.7.2020
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO –
GMINNYCH AUTOBUSOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH" część VIII.Warunki udziału
w postępowaniu pkt 2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wymagane doświadczenie zawodowe Wykonawcy: O udzielenie zamówienia może ubiegać się
Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę w zakresie
przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji autobusowej miejskiej lub gminnej lub
powiatowej lub wojewódzkiej, o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 150000
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) wozokilometrów, obejmującej obsługę minimum 3 linii
komunikacyjnych.
Zapytanie dotyczy zapisu: "co najmniej jedną usługę w zakresie przewozu osób i bagażu
podręcznego w komunikacji autobusowej miejskiej lub gminnej lub powiatowej lub
wojewódzkiej."
Co Państwo rozumiecie przez komunikację autobusową miejską, lub powiatową lub wojewódzką
i czy w tym kontekście warunki spełniała będzie komunikacja autobusowa polegająca na
przewozie pasażerów i bagaży w ramach autobusowej komunikacji zastępczej na terenie
województwa, spełniająca wymóg ilości pracy przewozowej i potwierdzona właściwymi
referencjami.
wyjaśniam co następuje:
 przez komunikację autobusową miejską lub gminną, powiatową oraz wojewódzką
należy rozumieć odpowiednio przewozy zdefiniowane w art. 4. ust. 1, pkt. 3), 4), 10),
10a) i 25) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (T.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1944) regulującej funkcjonowanie transportu zbiorowego,
wykonywane autobusami na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 zgodnie z opisanym w SIWZ rozdz. VIII ust. 2. pkt. 2) warunkiem udziału

w postępowaniu Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien posiadać
doświadczenie w wykonywaniu przewozów w ramach publicznego transportu
zbiorowego (komunikacja autobusowa miejska lub gminna lub powiatowa lub
wojewódzka) polegające na wykonaniu/ wykonywaniu co najmniej jednej usługi
(oznaczającej jedno zadanie przewozowe) o łącznej wielkości pracy przewozowej nie
mniejszej niż 150 000 wozokilometrów i jednocześnie obejmującej obsługę minimum 3
linii komunikacyjnych (w ramach tej usługi – tego zadania). Oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona po złożeniu ofert z
uwzględnieniem art. 24aa ustawy Pzp.

Jonkowo, dnia 12.01.2021 r.

W imieniu Zamawiającego
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