
 

 
 
 
 
 
                

 

              

 nr postępowania: BZP.2411.6.2019.EH                                        Wrocław, 21.03.2019 r. 

 
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: „Świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnością na rzecz Uniwersytetu 
Wrocławskiego na terenie miasta Wrocławia.” 
 

W oparciu o artykuł 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Uniwersytet 

Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie 1) W jakich godzinach mogą odbywać się kursy w ramach tego zadania? Proszę o podanie 

możliwej najwcześniejszej godziny pierwszego kursu i możliwej najpóźniejszej godziny ostatniego kursu 

w danym dniu. 

Odpowiedź 1) Kursy mogą się odbywać w godzinach 6.00 – 20.30. 

Pytanie nr 2) Jak częste są zmiany harmonogramu na dany miesiąc? Proszę o udzielenie odpowiedzi 

na podstawie ostatnich 6-ciu miesięcy. 

Odpowiedź nr 2) W ostatnich sześciu miesiącach Zamawiający wprowadził 165 zmian w 

harmonogramie przejazdów.  

Pytanie 3) W kalkulacji cenowej przyjęto szacunkową ilość 2300 kursów do zrealizowania do 

10.07.2020. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia (pkt.14) znajduje się informacja, że kursy 

będą realizowane w miesiącach październik – czerwiec z uwzględnieniem pojedynczych kursów w 

okresie sesji egzaminacyjnej tj. w lipcu i wrześniu. Pomijając zatem miesiące sesji, umowa obejmuje 

12 miesięcy zajęć akademickich. Szacunkowa  średnia ilość kursów w jednym miesiącu to ok. 190. 

 Proszę o podanie ilości kursów, które były rzeczywiście zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub 

podanie średniej ilości kursów faktycznie zrealizowanych w ostatnich 6-ciu miesiącach. 

Odpowiedź 3) W ostatnich 6 miesiącach zrealizowano następującą ilość kursów w następujących 

miesiącach: 

marzec - 115 

luty - 82 

styczeń - 211 

grudzień - 158 

listopad - 156 

październik – 169  

Pytanie 4) Z jakim wyprzedzeniem przewoźnik otrzymuje zwykle informację o konieczności 

podstawienia w danym dniu dwóch pojazdów? 

Odpowiedź 4) Informacja taka będzie zawarta w harmonogramie przejazdów, przesyłanym 

Wykonawcy na początku każdego semestru. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający może 



wnioskować o drugi samochód w trakcie trwania semestru w ramach pojedynczych zmian 

harmonogramu, ale realizacja kursów dwoma samochodami nie jest obligatoryjna i zależy od 

możliwości Wykonawcy. 

Pytanie 5)   Z jakim wyprzedzeniem przewoźnik otrzyma informację o konieczności realizacji 

pojedynczych kursów w miesiącach lipiec i wrzesień? 

Odpowiedź 5) Zamawiający przekaże informację o konieczności realizacji kursów w lipcu w połowie 

czerwca, natomiast w lipcu informację o konieczności realizacji kursów we wrześniu.  

Harmonogram kursów na wrzesień Zamawiający przekaże przed rozpoczęciem sesji poprawkowej, tj. 

przed 01.09.2019 r. 

Pytanie 6) Czy w chwili obecnej istnieje konieczność realizacji kursów w soboty i niedziele? 

Odpowiedź 6) Tak, w chwili obecnej realizowane są kursy w soboty i niedziele dla jednego studenta 

studiującego w trybie zaocznym. 

Pytanie 7) Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania ilości punktów w ramach kryterium 2 (rocznik 

samochodów). Pkt. 2.2.1 SIWZ stanowi, że wartość punktowa R w kryterium 2 wyliczana będzie wg. 

wzoru: R= (R1+R2) x 40. Jednocześnie pojawia się informacja, że maksymalna liczba punktów, jaką 

może otrzymać oferta wykonawcy w Kryterium 2 wynosi 40 pkt.  

Jeśli jednak przyjmiemy, że oferta Wykonawcy zakłada dysponowanie dwoma pojazdami z dowolnych 

lat produkcji i podstawimy przypisane im wartości punktowe do podanego wzoru, otrzymamy znacząco 

inne wyniki niż zawierające się w przedziale od 0 do 40 pkt. 

Np. dla pojazdów z lat 2010 i 2011 będzie to : R1 = 10, R2 = 15 i dalej 10+15 = 25 i po podstawieniu 

do wzoru 25 x 40 = 1000 

Proszę o wyjaśnienie sposobu w jaki będzie oceniany ten parametr. 

Odpowiedź 7) Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale XIII - Opis kryteriów, w sposób następujący: 

W punkcie 1 wykreśla się zapis:  

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1pkt.  

W punkcie 2.1. Wartość punktowa C w Kryterium 1 wyliczana będzie według wzoru 

   jest 

C = (Cmin/Cn) x 60v 

Zmienia się na:  

C= 100 x (Cmin/Cn) x 60% 

W punkcie 2.2.1. Wartość punktowa R w Kryterium 2 wyliczana będzie według wzoru: 

       jest: 

R = (R1+R2) x 40 

    Zmienia się na:  

R = (R1+R2) x 40% 

Pozostałe zapisy w rozdziale XIII pozostają bez zmian. 

Pytanie 8) Jaka jest przybliżona liczba kilometrów przewidziana dla jednego „kursu”? 

Odpowiedź 8) Zamawiający nie ma możliwości podania liczby kilometrów w ramach jednego kursu, 

m.in. ze względu na nieznane adresy zamieszkania studentów, którzy rozpoczną studia w miesiącu 

październiku. Zamawiający określa w specyfikacji liczbę kursów a nie liczbę kilometrów. 

 

 

 

 

 

 



Działając w myśl art. 38 ust. 4a pkt.1) ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  29.03.2019 r. o godz. 11:00 

 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na nr  

071-375-24-72. 

………………………………..     …………………………………….. 

Data otrzymania        Pieczęć lub czytelny podpis 


