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I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  
 
dotyczy: Przetargu nieograniczonego – Przewozy dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Domaszowice do i z placówek oświatowych. Zadanie 3: Przewozy dzieci i 
młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do i z placówek 
oświatowych łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie 
drogi do i z placówek oświatowych  
 
 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.  
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
Treść zapytań:  
1. Czy dopuszczacie Państwo możliwość łączenia przewozu osób z terenu Gminy 

Domaszowice z przewozem osób dodatkowych z terenu innych gmin, co może 

również wpływać na wydłużenie czasu przejazdu?  

Odpowiedź: Dopuszcza się łączenie przewozu, pod warunkiem, że nie wpłynie ono 

na wydłużenie czasu przejazdu. W związku z powyższym rozwiązanie 

zaproponowane przez Państwa jest niedopuszczalne. 

 

2. Czy dopuszczacie Państwo możliwość podzielenia przewozu na dwie grupy i 

przewiezienia tych osób samochodami OSOBOWYMI o wystarczającej liczbie miejsc 

siedzących dla wszystkich uczestników przejazdu?  

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje jakimi środkami transportu powinny być 

przewożone dzieci i młodzież (niepełnosprawni), w związku z powyższym 

dopuszcza się dowożenie samochodami osobowymi. Należy jednak pamiętać, że 

pojazd musi spełniać wymagania do przewozu dzieci i młodzieży 

(niepełnosprawnych) oraz w pojeździe musi znajdować się opiekun, a funkcja 

kierowcy nie może być łączona z funkcją opiekuna. 

 

3. Jaka jest dopuszczalna najwcześniejsza godzina odbioru pierwszego uczestnika 

przejazdu?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ dzieci niepełnosprawne muszą być 

dowiezione do placówki w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut i nie 

wcześniej niż 20 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami (8.00). Czas odbioru 



pierwszego uczestnika należy określić indywidualnie, w zależności od 

zastosowanych środków transportu oraz trasy (ilości kilometrów do przebycia). 

Biorąc pod uwagę, że wszystkie osoby będą przewożone jednym środkiem 

transportu, trasa ma 35 km, czas jej przejazdu wynosi ok. 50 minut, więc dzieci nie 

mogą być zabierane wcześniej niż o godz. 7.00. Adekwatny sposób obliczeń należy 

zastosować do innych środków transportu. 
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