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Dotyczy: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresu publicznego transportu publicznego 

na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn.   
 

Pytanie nr 1: Zamawiający w OPZ napisał: „3.7. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych 

opłat od pasażerów za świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu 

osób na liniach określonych w pkt 3.2. W ramach przedmiotowego zamówienia pasażerowie 

przewożeni są bezpłatnie.” Czy Zamawiający posiada informację dotyczącą tego, że                

w każdym pojeździe obsługującym przewozy gminne powinna być bileterka, a kierujący 

pojazdem jest zobowiązany wydać tzw. bilet zerowy, który jest formą umowy m.in. między 

pasażerem, a operatorem? W związku z powyższym czy Zamawiający może uzupełnić OPZ              

o tę kwestię, gdyż w chwili obecnej jest brak takiego zapisu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 

r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2020 r. poz. 8), umowę przewozu zawiera się przez nabycie 

biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez 

przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do 

środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku 

transportowym. Zgodnie z niniejszą regulacją zawarcie umowy może nastąpić nie tylko 

poprzez zakup lub otrzymanie biletu, ale również poprzez spełnienie innych warunków 

dostępu do środka przewozowego, w tym zajęcie miejsca. Wówczas umowę uważa się 

zawartą z chwilą, gdy podróżny zajął miejsce w danym środku transportowym. Przyjęte przez 

Zamawiającego rozwiązanie jest zgodne również z regulacją z art. 60 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1740). W niniejszym przepisie stwierdzono, że                  

z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności 

prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę                                        

w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. 

Wobec powyższego Zamawiający nie dostrzega potrzeby uzupełnienia OPZ. 

 

Pytanie nr 2: Zamawiający w OPZ napisał: „5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który: 

1) dysponuje co najmniej 5 (w tym 1 rezerwowy) autobusami z częściowo obniżoną podłogą 

(niskowejściowe) lub w całości niskopodłogowe z homologacją, spełniającymi wymagania 

określone w Załączniku nr 3 – Zasady identyfikacji wizualnej do OPZ oraz przepisach ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110  

z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej 

komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
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zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) 

oraz następujące wymagania dodatkowe: 

a. autobusy fabrycznie nowe, nieużywane (rok produkcji – 2020 lub nowsze)„ 

Czy Zamawiający może dokładnie napisać co ma na myśli? Taki zapis sugeruje, że 

Zamawiający ma już wybranego Wykonawcę. Ponadto co można rozumieć przez zapis 

„autobusy fabrycznie nowe, nieużywane (rok produkcji – 2020 lub nowsze)”? 

Jeżeli autobusy mogą być z 2020 roku, to jaki powinny mieć przebieg? Czy już są 

zarejestrowane na terenie RP? Tak jak piszemy, takie zapisy sugerują, że Zamawiający ma 

już wybranego Wykonawcę. Czy Zamawiający może zmienić w takim razie w/w zapis? 

 

Odpowiedź: W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający, wskazuje jedynie na 

konieczność pozyskania autobusów spełniających wymagane przepisami warunki techniczne. 

Natomiast co do zasad identyfikacji wizualnej w punkcie 3 wyraźnie wskazano, że załączone 

schematy stanowią jedynie przykładowy wizerunek nieokreślonego pojazdu, a szczegółowe 

wymogi dla pojazdu wybranego przez Wykonawcę Strony uzgodnią przed wprowadzeniem 

konkretnych autobusów do ruchu. Jeśli chodzi o rok produkcji 2020, Zamawiający co do 

zasady wymaga autobusów fabrycznie nowych. Fabrycznie nowe to wyprodukowane nie 

wcześniej niż w roku 2020. Zamawiający w związku z tym nie narzuca wymogów co do 

przebiegu i zarejestrowania ich na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

 

Pytanie nr 3: Zamawiający napisał: „liczba miejsc siedzących: od 10 do 30,” , „napęd: silnik 

spełniający normy ekologiczne co najmniej EURO VI,” , „autobusy wyposażone                             

w klimatyzację i urządzenia grzewcze, umożliwiające utrzymanie 

temperatury powietrza w zakresie: 

- od 1. listopada do 31. marca temperatury wyższej o 4-7°C od temperatury zewnętrznej, 

jednak nie niższej niż 7°C i nie wyższej niż 15°C, 

- od 1. kwietnia do 31. października temperatury niższej o 2-5°C od temperatury 

zewnętrznej, jednak nie niższej niż 18°C i nie wyższej niż 30°C,” 

Czy zamawiający może określić wymiary autobusów, rodzaj, klasę, jakie mają obsługiwać 

w/w linię? Czy pojazdy mają mieć silnik z przodu pojazdu czy z tyłu w pozycji leżącej lub 

stojącej? Czy Zamawiający może określić preferowaną moc urządzeń grzewczych                           

i klimatyzacji w kW? Czy Zamawiający może wprowadzić dokładny opis preferowanych 

pojazdów w OPZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca dodatkowych wymogów technicznych wskazanych                 

w zapytaniu, celem zwiększenia konkurencyjności postępowania. Jak wynika z zapisów 

zapytania, pojazdy spełniające wymogi w nim określone, w tym także liczbę miejsc 

siedzących pomiędzy 10 a 30 oraz urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, zdolne do 

uzyskania wymaganych temperatur, będą spełniać wymogi postępowania, a wybór 

szczegółowych parametrów technicznych Zamawiający pozostawia Wykonawcy, licząc na 

jego fachową wiedzę i doświadczenie. 

 

Pytanie nr 4: Zamawiający napisał: „autobusy wyposażone w urządzenia lokalizacyjne, 

zapewniające rejestrację elektroniczną przebiegu pracy autobusu, celem raportowania 

Zamawiającemu oraz informowania pasażerów o zakłóceniach w funkcjonowaniu przewozów 

(opóźnienia, doraźne zmiany tras, odwołane kursy), stosownie do deklaracji złożonej przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty” 

Czy Zamawiający preferuje jakiś konkretny system lub równorzędny? Jeśli tak, to prosimy                

o zmianę zapisu w OPZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie preferuje żadnego systemu, o ile zakupiony przez Wykonawcę 

będzie umożliwiał realizację celów wskazanych w zapytaniu. 

 

Pytanie nr 5: Zamawiający napisał: „3) zapewni telefoniczną obsługę pasażerów w postaci 

uruchomienia numeru telefonu, czynnego w godzinach funkcjonowania komunikacji gminnej, 

pod którym pasażerowie będą mogli uzyskiwać bieżące informacje na temat planowego              

i rzeczywistego funkcjonowania komunikacji gminnej, jak również uruchomienie profilu                  
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w mediach społecznościowych oraz strony internetowej, na której umieszczone będą co 

najmniej: 

a. graficzny schemat obsługiwanych Linii, 

b. rozkład jazdy generowany w formie tabelarycznej dla całej linii, jak również dla 

poszczególnych przystanków, zawierający informacje o przesiadkach na linie 

komunikacji miejskiej, 

c. informacje o rozkładzie jazdy linii komunikacji miejskiej łączącej Olsztyn z Częstochową,        

w szczególności o możliwościach przesiadek z autobusów komunikacji gminnej do 

komunikacji miejskiej i odwrotnie, 

d. zgodne z deklaracją w formularzu ofertowym informacje o zakłóceniach w ruchu,                        

w szczególności o opóźnieniach, kursach skróconych, niezrealizowanych oraz przebiegających 

zmienioną trasą, w szczególności poprzez informowanie o bieżącym położeniu każdego 

autobusu oraz zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i ich wpływie na 

komunikację gminną. W przypadku gdy informacja taka będzie dostępna jedynie w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej należy podać link do profilu z informacją                     

o możliwości uzyskania tych informacji, 

e. informacje o zasadach rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów, 

f. komunikaty przekazane przez Zamawiającego,  

g. ankiety dla pasażerów przekazane przez Zamawiającego, 

h. inne istotne dla pasażerów informacje; 

4) zapewniać będzie wyposażenie wszystkich przystanków w słupki przystankowe i aktualne 

rozkłady jazdy” 

Czy Zamawiający ma świadomość, że są to zadania organizatora, a nie operatora? Pragniemy 

zauważyć, że w wielu przypadkach to organizator uruchamia infolinię, posiada stronę                     

z rozkładami jazdy, prowadzi social media, przedstawia zakłócenia i utrudnienia                           

w organizowanej przez siebie sieci oraz przedstawia schemat graficzny. 

Czy Zamawiający może napisać co ma na myśli i w razie potrzeby zmieni zapis OPZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podział obowiązków pomiędzy Organizatora                     

a Przewoźnika zależy od przyjętej formy współpracy. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach 

Unii Europejskiej, można wskazać zarówno przypadki, w których większość zadań poza samą 

realizacją kursów realizuje organizator, ale też wiele takich, w których działania 

organizatorów ograniczają się do zawarcia umowy i przekazywania wynikającego z niej 

wynagrodzenia; dominują jednak systemy mieszane. W niniejszym postępowaniu 

zdecydowano się, by prowadzenie zadań związanych z szeroko rozumianą informacją 

pasażerską pozostawało w gestii Wykonawcy, ponieważ Zamawiający liczy, że Przewoźnik 

może w tym zakresie dysponować potencjałem większym od Zamawiającego. Ponadto 

Zamawiający jest świadom, że zadanie polegające na rozwieszaniu rozkładów jazdy oraz 

montażu słupków przystankowych jest zadaniem Organizatora. Jednakże zgodnie                              

z obowiązującą interpretacją przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe (Dz. U. 2020 r. poz. 8), Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1944) oraz aktów wykonawczych, obowiązek 

ogłaszania rozkładów jazdy na przystankach i dworcach nie może być w uchwale rady gminy 

przerzucony na przewoźnika, ale zobowiązanie przewoźnika do publikacji rozkładu jazdy na 

przystankach może nastąpić w drodze umowy, w myśl cywilistycznej zasady swobody umów 

[np. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr KN-I.5131.1.492.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego                  

z dnia 7 listopada 2018 r. Dz. Woj. Wlkp. 2018 r poz. 8695.]. Zamawiający w tym przypadku 

nie ceduje na Przewoźnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa, lecz zleca jedynie,                

w drodze umowy, techniczne wykonanie zadania. Wobec powyższego Zamawiający nie 

dostrzega potrzeby zmiany postanowień OPZ. 

 

Pytanie nr 6: Zamawiający napisał: „5.4. Zamawiający może uznać na każdym etapie 

postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.” 

Na jakiej podstawie Zamawiający może tak uznać? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przyjęto 

analogiczne rozwiązanie, do tego które zostało uregulowane w art. 116 ust. Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019). Rolą niniejszego 

postanowienia jest urealnienie oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia poprzez 

rozciągnięcie tego procesu w czasie, celem nadania tej ocenie cech faktycznej weryfikacji 

zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach postawionych przez 

zamawiającego w danym postępowaniu warunków udziału. Powyższe oznacza, że w toku 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego momentu, zamawiający 

może, czy to w drodze wyjaśnień uzyskanych od samego wykonawcy, czy powziąwszy wiedzę 

z innych źródeł, uznać, że dany wykonawca nie jest w stanie należycie wykonać zamówienia, 

bowiem jego zaangażowanie w inne przedsięwzięcie gospodarcze, a więc już uprzednio 

zawartą inną umowę, powoduje, że wykorzystanie określonego potencjału (przede wszystkim 

osobowego i stricte technicznego), uniemożliwia temu wykonawcy należyte wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający może określić jak będzie oceniał oferty? Jakie kryteria będą 

brane pod uwagę? 

 

Odpowiedź: Kryteria zostały określone w pkt. 8 zapytania ofertowego. Najkorzystniejsza 

oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (stawka za jeden wozokilometr)                  

w terminie do dnia 21.05.2021 r. 

 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający może określić maksymalną kwotę przeznaczoną na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego na terenie jurajskiej Gminy 

Olsztyn w okresie ośmiu lat lub rok rocznie? 

 

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający odmawia przedstawienia kwoty 

przewidzianej na realizację przedmiotowego zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza na okres nie dłuższy niż cztery miesiące pojazdy 

zastępcze, do chwili wprowadzenia do ruchu autobusów fabrycznie nowych. Proszę określić 

jakie parametry mogą mieć pojazdy tymczasowe. 

 

Odpowiedź: Pojazdy zastępcze powinny spełniać wymogi co do liczby miejsc siedzących 

oraz możliwość przewozu wózka inwalidzkiego bądź dziecięcego. Należy podkreślić, że 

sytuacją optymalną i korzystną dla obu stron (z uwagi na parametry jakościowe                               

i amortyzację pojazdów w przypadku ich dzierżawy) byłoby wykorzystanie od początku 

umowy pojazdów nowych, jednakże mając na uwadze, że na skutek ewentualnych 

przedłużających się procedur ich pozyskanie przez Wykonawcę w wymaganym czasie może 

nie być możliwe, Zamawiający dopuścił czteromiesięczny okres stosowania pojazdów 

zastępczych. 

 

Pytanie nr 10: gdzie, na jakiej stronie mogę zobaczyć wyjaśnienia do pytań zadanych przez 

innych oferentów 

 

Odpowiedź: Pytania i odpowiedzi na zapytania oferentów zostaną umieszczone jako plik                  

pn. „Pytania i Odpowiedzi”, który będzie załączony do zapytania ofertowego dostępnego pod 

adresem www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366. 

 

Pytanie nr 11: „Zapytanie Ofertowe” 

- pkt. 8 – jest napisane – najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium ceny 

Moje pytanie -  czy tylko i wyłącznie jest istotna cena czy też dopuszczacie jednak oprócz 

ceny doświadczenie w wykonywaniu podobnych przewozów, ilości przewożonych w ostatnich 

np. dwóch latach ludzi, posiadany tabor innych autobusów, itp. Sama cena to dla osób 

chcących mieć dobrze świadczone usługi nie powinna być najważniejsza. Jest ona oczywiście 

ważna ale aby sprawnie wszystko realizować potrzebne jest też doświadczenie oraz 

odpowiedni ludzie którzy zapewnią sprawność działania przewozów. 

 

http://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366
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Odpowiedź: Informacja w tej sprawie została zawarta  w treści odpowiedzi na pytanie nr 7. 

Jednocześnie zaznaczamy, iż pouczanie Zamawiającego nie jest rolą Oferenta.    

 

Pytanie nr 12: „Opis Przedmiotu Zamówienia  

- pkt. 5.1 b – liczba miejsc siedzących od 10 do 30  

Moje pytania  

– ile planujecie na podanych trasach aby przewoźnik miał autobusów 10 osobowych/ 20 

osobowych/ 30 osobowych ? 

– ponieważ planujecie autobusy małe to w standardzie, z wyposażeniem jaki jest opisany               

w zamówieniu i z odpowiednimi homologacjami mamy dostępne max autobusy 28 miejscowe 

– czy można taką ilość zmienić w Waszym zamówieniu 

 

- pkt. 5.1 d / e  

Moje pytania  

– w pkt. d piszecie o autobusach wyposażonych w naturalną wentylacje natomiast w pkt e 

piszecie o klimatyzacji. Jeżeli ma mieć to sens to albo jedno albo drugie gdyż autobusy 

wyposażone w okna jak w pkt. d nie będą miały nigdy dobrej klimatyzacji i jest to oszustwo 

tych którzy chcą takie autobusy Wam zapewniać. Proponuję wykreślenie pkt. d i zostawienie 

tylko pkt e. I zawsze będziecie mieli komfort świadczonych dla Waszych mieszkańców 

usług.   

 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji załączonej do zapytania, zamówienie należy 

realizować pięcioma autobusami, w tym jeden rezerwowy, które spełniają wskazane wymogi 

co do wieku, wyposażenia, oznakowania oraz liczby miejsc, która powinna wynosić co 

najmniej 10 i nie więcej niż 30. Oznacza to, że autobusy z 28 miejscami do siedzenia ten 

wymóg spełniają.  

Naturalna wentylacja jest niezbędna w każdej sytuacji, gdy klimatyzacja ulegnie 

awarii, jak również w każdej sytuacji, gdy temperatura otoczenia nie będzie wymagała 

włączania klimatyzacji (Zamawiający nie wymaga permanentnego włączania klimatyzacji,               

a jedynie w celu utrzymania wymaganej temperatury). Jest to standardowy wymóg, 

stosowany powszechnie w przetargach na obsługę transportu publicznego. 

 

 

Pytanie nr 13: Czy podczas realizacji zlecenia komunikacyjnego Zamawiający przewiduje 

waloryzację stawki za wozokilometr przedstawionej w postępowaniu przez przewoźnika wraz 

ze zmianami cen hurtowych paliwa publikowanych na stronach internetowych producentów 

paliw? Jeżeli tak, to w jakim okresie rozliczeniowym? 

 

Odpowiedź: Zasady waloryzacji zostały opisane w projekcie umowy załączonym do 

zapytania ofertowego dostępnego pod adresem www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366. 

 

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający przewiduje waloryzację stawki za wozokilometr 

przedstawionej w toczonym postępowaniu przez przewoźnika wraz ze wzrostem (zmianą) cen 

i usług publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny? 

 

Odpowiedź: Informacja w tej sprawie została zawarta  w treści odpowiedzi na pytanie nr 

13.  

 

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający przewiduje waloryzację stawki za wozokilometr 

przedstawionej w toczonym postępowaniu przez przewoźnika wraz ze wzrostem minimalnej 

płacy zasadniczej publikowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej? 

 

Odpowiedź: Informacja w tej sprawie została zawarta  w treści odpowiedzi na pytanie nr 

13.  

 

Pytanie nr 16: Czy zamawiający wymaga dostarczenia – na etapie składania ofert – 

atestów, homologacji proponowanych do przetargu autobusów? 

 

http://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366
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Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia wymienionych dokumentów. 

 

Pytanie nr 17: Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych w toczonym 

postępowaniu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

Pytanie nr 18: proszę o potwierdzenie, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za 

kilometr dot. zapytania  http://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366 

 

Odpowiedź: Informacja w tej sprawie została zawarta  w treści odpowiedzi na pytanie nr 7. 

http://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6366

