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Łódź, dnia 13 sierpnia 2021 r. 

ŁKA.ZIZ.271.333.2021 

(Nr rej. 927/2021) 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu 

zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 22, 

18, 16 (oznaczenie sprawy: ŁKA.ZIZ.271.333.2021) 

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. 

wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na 

nie następujących wyjaśnień: 

1. Czy dopuszczalne jest aby wszystkie 11 autobusów przeznaczonych do obsługi części I 

miało 24 miejsca siedzące? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza aby wszystkie 11 autobusów przeznaczonych do obsługi części 

I zamówienia miało 24 miejsca siedzące. 

2. W jaki sposób będzie świadczona usługa komunikacji zastępczej dla I części zamówienia 

w przypadku gdy potok podróżnych będzie większy niż 24 os? Czy wtedy wobec 

wykonawcy zostanie uruchomione prawo opcji, czy też jest ryzykiem wykonawcy 

konieczność zmiany taboru na bardziej pojemny? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W przypadku, gdy potok podróżnych będzie większy niż 24 osoby Zamawiający może 

skorzystać z przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu prawa opcji. Zamawiający nie 

będzie wymagał od Wykonawcy zmiany taboru na bardziej pojemny, w ramach ryzyka 

Wykonawcy związanego z realizacją zamówienia. 

3. Czy w przypadku konieczności podstawienia większego dla I części  taboru Zamawiający 

przewiduje zmianę stawki? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podstawiania autobusów o pojemności większej 

niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu i tym samym nie przewiduje zmian stawki za 1 

wozokm. we wskazanym w pytaniu przypadku. 

4. Czy w przypadku przekroczenia potoku podróżnych i nieuruchomienia opcji dla danego 

kursu wykonawca I części może odmówić przewozu nadmiarowym pasażerom, jeśli 

przeznaczony do wykonania autobus spełnia wymogi Zamawiającego, tj.: ma co najmniej 

24 miejsca? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi realizować zamówienie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ilości pasażerów przewożonych 

w autobusach. W związku z powyższym, gdy potok pasażerów przekroczy dopuszczalną 

ilość, którą zgodnie z homologacją oraz przepisami praw może przewozić dany pojazd, 

Wykonawca będzie mógł odmówić przewozu nadmiarowych pasażerów. 

W takiej sytuacji zgodnie z pkt. 6.4. załącznika nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o przeszkodach w wykonywaniu zamówienia. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w przygotowywanych ofertach. 
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