
 Głogów, 30.11.2021 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.15.2021 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Zakup biletów 

miesięcznych na przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu 
Gminy Głogów w 2022 r. - postępowanie nr 2”. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych  
od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz 
z wyjaśnieniami SWZ.  
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 1  
Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział II punkt 2.1.4 zawiera zapis : 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, ze względu na okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, a podyktowane potrzebami Zamawiającego (np. zmiana planu zajęć w placówkach 
oświatowych). Zmiany obejmować mogą godziny kursów, ilości kursów oraz kolejność miejscowości.” 
Proszę o wyjaśnienie jak zamawiający zamierza realizować ten zapis skoro Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy/Dz.U. 2018, 
poz.202/ określa cztery terminy w roku, w których można dokonywać zmian w rozkładzie jazdy, 
wykluczając w ten sposób dowolność jaką wprowadza Zamawiający w przytoczonym powyżej zapisie ? 
Jakie oznaczenie dla planowanej komunikacji gminnej mają mieć kursy wykazane w załączniku : 
D – kurs w dniach poniedziałek – piątek czy 
S – kurs w dni nauki szkolnej ? 
jeżeli Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie kursów w okresie realizacji 
umowy? 
Odpowiedź.  
Zmiany w harmonogramie przewozów dotyczą sytuacji niezależnych od Organizatora (np. czasowe 
zawieszenie zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną). Zmiany te nie wiążą się z zmianą rozkładu 
jazdy. Kursy wykazane w załączniku należy oznaczyć jako „D”. 
 
 
PYTANIE NR 2  
W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający określił harmonogram kursów z przystankami zlokalizowanymi 
na obszarze sąsiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Kto zgodnie z Ustawą o publicznym 
transporcie zbiorowym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1371/ jest Organizatorem takich przewozów? Czy są to 
gminne przewozy pasażerskie, a gmina zawarła porozumienie lub utworzyła związek międzygminny z 
inną jednostką samorządu terytorialnego? 
Odpowiedź. 
Przedmiotem zamówienia są gminne przewozy pasażerskie o charakterze otwartym. Na korzystanie z 
przystanków zlokalizowanych na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego należy uzyskać 
zgodę zarządcy przystanku w momencie zawarcia umowy. Gmina Głogów nie zawarła porozumienia 
ani nie utworzyła związku gminnego z inną jednostką samorządu terytorialnego. 


		2021-11-30T10:01:08+0000
	Not specified




