Nr sprawy: PSONI/261-01/2019

Leszno, dn. 15.03.2019r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz i
odwóz osób niepełnosprawnych – wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 06.05.2019r.
do 30.04.2020r. z pominięciem jednego miesiąca letniego.”
I.

Zamawiający - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „KOŁO” w Lesznie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poniżej treść pytań wraz z
wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści
SIWZ.

Pytanie nr 1
Ilu osobowym busem powinien dysponować wykonawca na trasie nr IV?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż Wykonawca na trasie IV musi dysponować co najmniej 11-sto
osobowym środkiem transportu.

Pytanie nr 2
W związku z zapisem w pkt III.4 SIWZ, proszę o sprecyzowanie w jakim zakresie (w km)
w okresie trwania całego zamówienia, zamawiający dopuszcza zmiany długości
planowanych tras;
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż sytuacja jest zależna od przyjęcia do Ośrodka nowych
Wychowanków i ich miejsca zamieszkania. W związku z czym nie jest możliwe w dniu
dzisiejszym dokładne sprecyzowanie zakresu kilometrów.

Pytanie nr 3
W związku z zapisem w pkt III.8 SIWZ, proszę o sprecyzowanie ile maksymalnie
fotelików wykonawca będzie musiał zakupić w ramach zamówienia i jakiego rodzaju będą
to foteliki?
Odpowiedź nr 3
Na skutek zapytania, Zamawiający wprowadził zmianę w treści SIWZ i Załącznika nr 6 Wzoru umowy, w następującym brzmieniu:
SIWZ
"Pkt III 8. Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak w
przypadku zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w przypadku
zniszczenia foteli, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupienia maksymalnie trzech
fotelików, których rodzaj powinien być dostosowany do wieku oraz rodzaju
niepełnosprawności. Każdy wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie
ryczałtowej w/w zakup. Nie spowoduje to jednak zmiany wynagrodzenia za 1 km
przewozu w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.”
Załącznik nr 6 -Wzór umowy
„§ 1 ust 9. Zamawiający w celu przewozu dzieci dysponuje fotelikami. Niemniej jednak w
przypadku zmiany ilości dzieci, które wymagają jazdy w fotelikach lub w przypadku
zniszczenia foteli, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupienia maksymalnie trzech
fotelików, których rodzaj powinien być dostosowany do wieku oraz rodzaju
niepełnosprawności. Powyższy zakup nie spowoduje zmiany wynagrodzenia za 1 km
przewozu w trakcie trwania zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.”

Pytanie nr 4
Proszę o wyjaśnienie jak się ma zapis pkt XVI.2 SIWZ, że zamawiający nie dopuszcza
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, do zapisu pkt III.4, że zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób
przewożonych oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków placówki ? Zapisy dot.
przebiegu tras oraz godzin świadczenia usługi są zapisami umownymi.
Odpowiedź nr 4
Na skutek zapytania, Zamawiający wprowadził zmiany i uzupełnienia w treści SIWZ i
Załącznika nr 6 - Wzoru umowy, w następującym brzmieniu:
SIWZ
„Pkt III 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej
zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych oraz godzin
odwożenia i dowożenia wychowanków placówki, gdy konieczność ta będzie

spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w
sytuacji:
a. zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci w placówce w trakcie obowiązywania
umowy,
b. zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie obowiązywania
umowy,
c. wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, które
mogą mieć wpływ na zaplanowany proces transportu.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wielkości środka transportu na danej trasie.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie trwania
zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie
zmianie.”
„Pkt III 4a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej
długości, ilości osób przewożonych oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków
placówki, które nie spowodują trwałej zmiany umowy, gdy konieczność ta będzie
spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron, w szczególności w sytuacji:
a. wystąpienia okoliczności mających znamiona siły wyższej, w szczególności niemożność
dojazdu do danego puntu, spowodowana remontem drogi, koniecznością objazdów,
zamknięciem przejazdu kolejowego,
b. nieobecności dziecka w dniu przewozu spowodowanej w szczególności chorobą
dziecka, jego czasową nieobecnością w miejscu pobytu.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wielkości środka transportu na danej trasie.
Każdy Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej możliwość
wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w trakcie trwania
zamówienia, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, cena za 1 km przewozu nie ulegnie
zmianie.”
„Pkt XVI 2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem pkt III 4. i 4a SIWZ.”
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
"§ 1 ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie trwałej
zmiany przebiegu trasy, zmiany jej długości, ilości osób przewożonych oraz godzin
odwożenia i dowożenia wychowanków placówki, gdy konieczność ta będzie
spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w
sytuacji:
a. zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci w placówce w trakcie obowiązywania
umowy,
b. zmiany miejsca pobytu dzieci korzystających z transportu w trakcie obowiązywania
umowy,
c. wystąpienia innych nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, które
mogą mieć wpływ na zaplanowany proces transportu.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wielkości środka transportu na danej trasie.”

„§ 1 ust. 5a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy, zmiany jej
długości, ilości osób przewożonych oraz godzin odwożenia i dowożenia wychowanków
placówki, które nie spowodują trwałej zmiany umowy, gdy konieczność ta będzie
spowodowana okolicznościami niezależnymi od woli stron umowy, w szczególności w
sytuacji:
a. wystąpienia okoliczności mających znamiona siły wyższej, w szczególności niemożność
dojazdu do danego puntu, spowodowana remontem drogi, koniecznością objazdów,
zamknięciem przejazdu kolejowego,
b. nieobecności dziecka w dniu przewozu spowodowanej w szczególności chorobą
dziecka, jego czasową nieobecnością w miejscu pobytu.
Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wielkości środka transportu na danej trasie.”

Pytanie nr 5
Wnoszę o dodanie w § 4 projektu umowy, zapisu o treści następującej: "Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
wykonania umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości średnio
jednomiesięcznej wartości przewozów obliczonej za ostatnie 3 miesiące".
Odpowiedź nr 5
Na skutek zapytania, Zamawiający wprowadził dodatkowy zapis w treści Załącznika nr 6 Wzoru umowy, w następującym brzmieniu:
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
„§ 4 ust. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w
wysokości średnio jednomiesięcznej wartości przewozów obliczonej za ostatnie 3
miesiące.”

II.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzoru umowy w
następujący sposób:
1. W § 3 dodano ust 2. o następującym brzmieniu:
„Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym, który miesiąc będzie miesiącem
wolnym od wykonania usługi, w terminie do dnia 30 maja 2019 roku.”
2. § 4 ust. 1. ulega zmianie w następujący sposób:
Było:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości średnio jednomiesięcznej wartości przewozów
obliczonej za ostatnie 3 miesiące.
2) Spowodowania przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości
1/30 średnio jednomiesięcznej wartości przewozów obliczonej za ostatnie 3
miesiące za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia.”
Jest:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych, 00/100),
2) Spowodowania przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień przerwy w
realizacji przedmiotu zamówienia.”
3. W § 5 ust. 1 dodano pkt. 7) i 8). o następującym brzmieniu:
„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni
od powzięcia wiadomości o następujących zdarzeniach:
…
7) Gdy Wykonawca nie spełnia obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 16 umowy
bądź nie przedkłada dokumentów określonych w ust. 18,
8) Gdy po dokonanej przez Zamawiającego kontroli, o której mowa w § 1 ust. 6
umowy, zostaną stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w
wykonaniu przedmiotu umowy.”
III.

Stosowne zapisy Zamawiający wprowadził do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Załącznika nr 6 do SIWZ. Dokumenty te zostały udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

