Urząd Miejski w Namysłowie
Wydział Zamówień Publicznych
Namysłów, dnia 19.07.2018 r.
ZP.271.89.2018.AR

Odpowiedź na zapytanie
dot.: przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminą Namysłów poprzez zakup biletów
miesięcznych
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z pytaniami wykonawców udziela się odpowiedzi.
1. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju: jaka
powinna być minimalna suma gwarancyjna zawarta w polisie.
Odp.: Zamawiający nie określa minimalnej sumy gwarancyjnej w polisie. Kopię polisy należy
dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z § 13 umowy.
2. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.:
przewozy dzieci i uczniów…” czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania opisywanych
czynności przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Odp.: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu
umowy, tylko w przypadku, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. „Przewóz uczniów realizowany będzie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 28.06.2019 r. z
wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz przerw w pracy poszczególnych placówek oświatowych”:
jaka będzie dokładna ilość dni świadczenia usługi?
Odp.:
Przewóz uczniów realizowany będzie od dnia 03.09.2018 r. do dnia 28.06.2019 r. z
wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz przerw w pracy poszczególnych placówek oświatowych
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 ustalonym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz z uwzględnieniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
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