
 
Przyrów, dnia 30.12.2022 r. 

 
 

 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 
„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na 

terenie gminy Przyrów w roku 2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych 
wraz z dzierżawą autobusu”. 

 
     nr PLP.271.9.2022, Ogłoszenie nr 2022/BZP00514120 z dnia 2022-12-23 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, 
że udziela odpowiedzi na zadane poniżej pytania. 

 
 
1. Dotyczy SWZ Rozdział IV podrozdział 3 Warunki udziału w 

postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy pkt 
3.3 tiret drugie: 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wymaga, by Wykonawca wykazał się dysponowaniem, „co najmniej 4 
pojazdami odpowiednimi do realizacji zadania, tj. w pełni sprawnymi (posiadającymi 
ważne badania diagnostyczne), zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort 
pasażerów przy czym liczba miejsc w 6 pojazdach musi wynosić minimum 70 miejsc 
siedzących (plus kierowca).Wszystkie pojazdy winny być oznakowane oraz muszą 
być zapewnione w nich odpowiednie warunki bhp i higieniczne. Pojazdy 
przeznaczone do realizacji zamówienia nie mogą być starsze 2009 rok.” 

Wobec oczywistej rozbieżności co do wymaganej liczby pojazdów oraz 
określenia warunku udziału w postępowaniu w naszej ocenie w sposób nadmierny, 
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań do określonych poniżej, 
tj:„dysponowanie co najmniej 3 pojazdami odpowiednimi do realizacji zadania, tj. w 
pełni sprawnymi (posiadającymi ważne badania diagnostyczne), zapewniającymi 
bezpieczeństwo i komfort pasażerów przy czym liczba miejsc w każdym z pojazdów 
musi wynosić minimum 50miejsc siedzących (plus kierowca).Wszystkie pojazdy 
winny być oznakowane oraz muszą być zapewnione w nich odpowiednie warunki 
bhp i higieniczne. Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia nie mogą być 
starsze niż 2009 rok”. 

Respektując prawo zamawiającego do opisania warunków udziału w 
postępowaniu, w sposób, który zaspokoi jego potrzeby i oczekiwania w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia w najszerszym kontekście, należy wyraźnie 
podkreślić, że granicę dozwolonych działań zamawiającego w tym zakresie stanowią 
zasady równego dostępu do zamówienia i uczciwej konkurencji. Tym samym 
niniejszym należy wskazać, że postawione przez zamawiającego wymagania w ww. 
zakresie są nadmierne, nieproporcjonalne i oderwane od zasadniczego celu 
prowadzenia postępowania i w konsekwencji realizacji zamierzenia inwestycyjnego 
stanowiącego jego przedmiot, jak również, że nie są one ani konieczne do 
osiągnięcia zakładanych celów, a ponadto pozostają z nimi w wyraźnej dysproporcji 



(wyrok z dnia 4 marca 2021 r., KIO 356/21).Warunki udziału w postępowaniu są 
stawiane po to, by zbadać, czy wykonawca posiada zdolność do należytego 
wykonania zamówienia. Muszą być one zatem określone na takim poziomie, aby 
można było zweryfikować, czy dany wykonawca ma potencjał zapewniający należyte 
wykonanie zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lutego 2022 r., sygn. 
akt KIO 261/22).Niewątpliwie ustalenie warunku dysponowania 4 (lub 6 –wykonawca 
sygnalizuje rozbieżność w opisie warunku) pojazdami do obsługi 3 tras, przy łącznej 
ilości dzieci 140, jest warunkiem nadmiernym. Pozostawienie wymogu na poziomie 
pojazdów z minimum 70 miejscami siedzącymi wskazuje na opis niewątpliwie mający 
wpływ na konkurencję, jak i na zainteresowanie postępowaniem –szczególnie, że w 
uprzednio prowadzonym postępowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca, za cenę 
przekraczającą kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Dodatkowo zgodnie z wiedzą wykonawcy realizacja zamówienia przy 
udziale autobusów o tak dużej liczbie miejsc wskazuje na możliwość zaoferowania 
transportu autobusem piętrowym, który na wskazanych wiejskich trasach może 
generować zwiększoną ilość sytuacji kolizyjnych, co ma niebagatelne znaczenie przy 
przewozie dzieci. 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający wyraża zgodę na dysponowanie co 
najmniej 3 pojazdami odpowiednimi do realizacji zadania, tj. w pełni sprawnymi 
(posiadającymi ważne badania diagnostyczne), zapewniającymi bezpieczeństwo i 
komfort pasażerów przy czym liczba miejsc w  dwóch pojazdach musi wynosić 
minimum 50 miejsc siedzących (plus kierowca), a w trzecim minimum 60 miejsc 
siedzących (plus kierowca). 

 
2. Zwracamy się o potwierdzenie, że podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w SWZ Rozdział IV podrozdział 3 Warunki udziału w postępowaniu, 
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy pkt 3 są wymagane 
wraz z ofertą. 
Co do zasady –zgodnie z dyspozycją art. 274 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. 
 

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie zmienia zapisów rozdziału IV pkt.3. 
 
3. Zwracamy się o określenie aktualnego terminu realizacji usługi –

zgodnie z Rozdziałem III SWZ oraz ust. 1 pkt 1 Formularza oferty Zamawiający 
ustalił termin realizacji usługi 02.01.2023 –31.12.2023 (początek realizacji tożsamy z 
dniem składania ofert), natomiast zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu punkt 
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesięcy. 

 
Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający określa termin realizacji usługi od 

09.01.2023 do 31.12.2023r. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania i 

otwarcia ofert na: składanie ofert do dnia 04.01.2023 g. 8:00, otwarcie ofert 
04.01.2023 godzina 8:30. 

 



Strona prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 
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