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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn: Świadczenie usług regularnego przewozu osób  w publicznym transporcie 

zbiorowym autobusami będącymi własnością przewoźnika na dwóch liniach komunikacyjnych  

w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka oraz przyległych miejscowości.  

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje treść pytania 

Wykonawcy w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z odpowiedzią: 

Pytanie nr 1   

Czy pojazdy wykonujące komunikację muszą być niskopodłogowe i czy obydwie pary drzwi muszą być 
dostępne z niskiej podłogi? 
 
Odpowiedź  
 
Zgodnie z pkt 7 ppkt 5 załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 
 
Pytanie nr 2  

Obecnie według aktualnego rozkładu jazdy na linii A – 35 km (łącznie trasa-powrót) jest 6 kursów w 
dni powszednie, na linii B – 14 km (łącznie trasa-powrót) jest 5 kursów w dni powszednie.  
Według specyfikacji jest: a) Linia A-35 km (łącznie trasa-powrót ), 7 kursów w dni powszednie, b) Linia 

B-14 km (łącznie trasa-powrót ), 6 kursów w dni powszednie.  

Według aktualnego rozkładu jazdy do obsługi dwóch linii jest potrzebnych dwóch kierowców, po 

dodaniu po jednym kursie do każdej linii operator będzie potrzebował łącznie czterech kierowców do 

realizacji rozkładów jazdy. Wnosimy o zmianę ilości kursów w dni powszednie zgodnie z aktualnym 

rozkładem jazdy lub przedstawienie projektu nowego rozkładu jazdy od 01.03.2020 r. w celu 

odpowiedniego skalkulowania oferty. 

Odpowiedź  
 
Zamawiający oczekuje, aby dodatkowy kurs w dni robocze odbywał się w godzinach 18:00 – 20:00. 
Zamawiający pozostawia sposób realizacji Zamówienia potencjalnym Oferentom. Zmawiający 
oczekuje przekazania propozycji nowego rozkładu jazdy po podpisaniu umowy. 
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Pytanie nr 3 

Wnosimy o zmianę zapisu w umowie dotyczącym kar ‘’za brak aktualnego rozkładu jazdy na 
przystanku –25 zł za 1 dzień za każdy przystanek.7)Potwierdzeniem ww. nieprawidłowości będzie 
notatka przedstawiciela Zamawiającego lub pisemna skarga pasażera potwierdzona przez minimum 
jednego uczestnika kursu lub przez jednego chętnego do skorzystania z kursu.’’. Wnosimy o czas na 
uzupełnienie nieprawidłowości 3 dni robocze. Przewoźnik powinien mieć czas na uzupełnienie 
nieprawidłowości, szczególnie w przypadkach zrywania i niszczenia rozkładów przez osoby trzecie. 
 
Odpowiedź  
 
Zmawiający przychyla się do wniosku. Zamawiający po stwierdzeniu braku rozkładu na przystanku 

wezwie Wykonawcę drogą elektroniczną (email) do uzupełnienia rozkładu w terminie 3 dni 

roboczych. W przypadku nieuzupełnienia rozkładu Zamawiający naliczy karę za każdy następny dzień 

po upływie ww. terminu. 

 
Pytanie nr 4 

Prosimy o rozważenie zmiany zapisów w rozkładzie jazdy w stosunku do obecnego rozkładu jazdy. 
Prosimy o dodanie zapisu ‘’nie kursuje w dniu 01.01; w pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych 
oraz 25 i 26’’. Argumentacja: znikoma ilość pasażerów lub brak pasażerów w dni świąteczne. Autobus 
nie kursuje w dni świąteczne, ale według zapisu w Specyfikacji ‘’W każde święto występujące w 
okresie obowiązywania umowy i przypadające w innym dniu niż niedziela obowiązuje sobotni rozkład 
jazdy’’, jeżeli Boże Narodzenie wypada w poniedziałek, autobus musi kursować. 
 

Odpowiedź  
Zamawiający oczekuje, aby w każde święto występujące w okresie obowiązywania umowy i 

przypadające w innym dniu niż niedziela obowiązywał sobotni rozkład jazdy. 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Zatem, zapisy SIWZ 

otrzymują następujące brzmienie: 

 

-  rozdział X ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie 

Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 

20.02.2020 r. do godz..10:00  

 

-  rozdział XII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert w obecności 

przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia 20.02.2020 roku o godz. 10:15 w bud. A,  przy ul. Kościuszki 

45 w Milanówku.  

Z up. Burmistrza Miasta  
                                                                                                                                              /-/ 

     Piotr Iwicki   
SEKRETARZ MIASTA  


