
WNIOSEK 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia            

pn. Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie gminy Rozogi w 2020 r. na 

podstawie biletów miesięcznych. 

 

Zgodnie z pkt. 1 rozdziału III SWIZ przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do Szkół  

i Przedszkoli na terenie gminy Rozogi w 2020 r. na podstawie biletów miesięcznych. 

Ponieważ opis przedmiotu zamówienia w tej formie budzi wątpliwości, Wykonawca wnosi            

o wyjaśnienie, czy zamówienia przedmiotowej usługi Zamawiający dokonuje w celu 

wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia                     

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203)? 

Nadmieniam, iż uszczegółowienie tej kwestii jest o tyle istotne, że zgodnie z art. 5a ustawy              

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) w sytuacji, gdy zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów Szkół i Przedszkoli na terenie gminy Rozogi dotyczyłby realizacji 

powyższych obowiązków, Wykonawca obowiązany jest do sprzedaży biletów ulgowych ze 

stosowną ulgą ustawową, co w istotny sposób przekłada się na wysokość oferowanego 

wynagrodzenia. 

Jednocześnie uszczegółowienie tej kwestii nie pozostawi wątpliwości co do tego,                           

czy przedmiotowa usługa wykonywana ma być w ramach przewozów regularnych,                        

czy regularnych specjalnych, co z kolei implikuje warunki, jakie spełniać winien Wykonawca                

w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Należy bowiem 

wskazać, iż w zależności od rodzaju przewozów, przewoźnik winien legitymować się albo 

zezwoleniem wykonywanie przewozów  regularnych w krajowym transporcie drogowym, 

albo regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140  z późn. zm.). 


