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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 2017 r., poz. 1579 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 pytania:  
W ogłoszonym zamówieniu ZP.271.3.2018 dotyczącym Przewozów dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych w zadaniu 3 

opisanym szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ  składacie Państwo 

zapotrzebowanie na usługę dowozu 7 osób plus opiekun. 

SIWZ w pkt 5.1 ppkt 2) ustęp a) wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wykonawcy, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym posiadają aktualną licencję / zezwolenie 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w Rozdziale 2 art. 5b. 1. 

pkt 2) określa zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 

do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - wymaga 

uzyskania odpowiedniej licencji. 

Zezwolenie, zgodnie z art. 5. 1. Ustawy o transporcie drogowym uzyskuje się na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2  

W związku z powyższym proszę o precyzyjne określenie czy wykonawcy ubiegający 

się o udzielenie zamówienia w zadaniu 3 mają posiadać aktualną LICENCJĘ czy 

aktualne ZEZWOLENIE 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.  

 



Zamawiający (pkt 5.1 ppkt 2) SIWZ) pozostawia jako warunek udziału w 

postępowaniu posiadanie przez Wykonawcę aktualnej licencji/zezwolenia na 

wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z poźn. zm.), 

jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 5b ust. 4 wyżej cyt. ustawy licencja jest 

zezwoleniem. 

 

        Wójt Gminy Domaszowice 

         Zenon Kotarski 
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