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Katowice dn.22.05.2009
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/21/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 206 000 € na:
WYNAJEM AUTOBUSÓW
W RAMACH PROJEKTU „PARTNERZY W NAUCE”

1. Pytanie Wykonawcy:
W nawiązaniu do przetargu RU/DW/21/09 i RU/DW/22/09 dotyczącego wynajmu autobusów
proszę o wyjaśnienie niżej podanej kwestii:
W ofercie stanowiącej załącznik nr 1a pkt.2 oraz w SIWZ pkt.5 jest napisane, cytuję „koszt
przejechania orientacyjnej ilości kilometrów (wykonanych wyłącznie w ramach ustalonej z
Zamawiającym trasy przejazdu – od miejsca pierwszej zbiórki uczestników do miejsca
docelowego i z powrotem)” a w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ par.5 pkt.2 treść
brzmi” W ramach w/w ceny, cena jednego kilometra wynosi……………PLN. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi on w związku z prawidłową realizacją
przedmiotu umowy w szczególności: przejazd drogami płatnymi, opłaty parkingowe, noclegi
kierowcy w przypadku wyjazdów kilkudniowych. Wynagrodzenie obejmuje również kilometry
dojazdowe do miejsca pierwszej zbiórki i z powrotem w odniesieniu do każdego warsztatu.
W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie w/w problemu tzn. zgodnie z SIWZ
harmonogram trasy ma być sporządzony w sposób nie powodujący uciążliwości dla
pasażerów, więc wykonanie trasy musi być sporządzane z najdalszego punktu 1 zbiórki i
stopniowo kolejne zbiórki osób aż do celu, z drugiej strony autobus do miejsca 1 zbiórki musi
dojechać.
Mając na uwadze powyższe różnice w zapisach w ofercie załącznik nr 1a pkt 2 i SIWZ pkt.5,
oraz w umowie par.5 pkt.2 proszę o odpowiedź czy dojazdowe kilometry do miejsca
pierwszej zbiórki i z powrotem będą zaliczane do kosztu przejazdu całkowitego wykonania
usługi przewozowej i po realizacji przewozu i wystawienia faktury bez przeszkód
finansowane.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zarówno z treści formularza oferty jaki i wzoru umowy jednoznacznie wynika, że cena
podana w ofercie czyli wynagrodzenie jakie z tytułu realizacji przedmiotu umowy otrzyma
Wykonawca obejmuje:
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1) koszt przejechania orientacyjnej ilości - 18.000,00 km (wykonanych wyłącznie w
ramach ustalonej z Zamawiającym trasy przejazdu – od miejsca pierwszej zbiórki
uczestników do miejsca docelowego i z powrotem),
2) koszt przejazdu drogami płatnymi,
3) opłaty parkingowe,
4) koszt noclegu kierowcy (w przypadku wyjazdów kilkudniowych).
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
„przejazd płatnymi drogami, opłaty parkingowe ,kilometry dojazdowe do miejsca pierwszej
zbiórki i z powrotem w odniesieniu do każdego warsztatu oraz noclegi kierowcy w przypadku
wyjazdów kilkudniowych przewoźnik pokrywa we własnym zakresie„
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia „opracowanie optymalnej ze względu
na przebieg kilometrów trasy przejazdu……… „§ 3 ust.1 pkt.6 a nie jak pisze Wykonawca „
nie powodującej uciążliwości dla pasażerów”.
Rozliczenie nastąpi na podstawie harmonogramu oraz faktycznie przejechanych kilometrów
od miejsca pierwszej zbiórki i zgodnie z tym winny być sporządzone faktury
Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Specjalista
mgr Agnieszka Piwowarczyk
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