Nr post. 97/520/MS/2020

Gdańsk, dnia 16 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Konwój pieniędzy i biletów/karnetów biletowych dla GAiT Sp. z o.o.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
działając na podstawie § 17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych Gdańskich Autobusów
i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie
treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
W SIWZ jest mowa o wpłatach otwartych, jak często będą występować? Kiedy będzie informacja czy
pakiet ma jechać do liczarni czy do kasy banku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wpłaty dokonywane będą wyłącznie w formie zamkniętej.
1. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz § 1 ust. 1 pkt 1 projektu
umowy w następujący sposób:
„pieniędzy z Kas Zamawiającego w formie zamkniętej do Liczarni CDG Nr K-03 z siedzibą w
Gdańsku, al. gen. J. Hallera 140.”
2. wykreśla zapisy z Rozdz. II ust. 4 SIWZ oraz § 2 ust. 4 projektu umowy.
Pytanie 2:
Czy w liczarni konwojencji będą korzystać z wrzutni?
Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje, iż w liczarni konwojenci nie będą korzystać z wrzutni.

Pytanie 3:
W rozdziale II ust 1 pkt. 1)-3) wskazali Państwo zakres usługi tj. konwojowanie raz dziennie od
poniedziałku do piątku pieniędzy z trzech punktów. Średniomiesięcznie w 2021 r. liczba jednostek
konwojowych, które Wykonawca będzie musiał zrealizować (zakładając tylko realizację w dni
robocze) to: 252 dni x 3 konwoje : 12 miesięcy = 63 konwoje miesięcznie.
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W § 1 ust 2 umowy zapisano „Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków
Umowy (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy” a w § 2 ust 1 powtórzona zapis z SIWZ określający zakres
usługi. Z kolei w § 4 ust 1 umowy wskazano jak obliczana będzie wartość poszczególnych usług i
tak w przypadku usługi konwojowania pieniędzy z trzech kas do banku wskazano, iż wartością
usługi w skali miesiąca będzie wartość wykonanych 30 konwojów.
Załączony projekt umowy nie przewiduje rozliczenia w oparciu o rzeczywistą liczbę wykonanych
konwojów pomnożona przez stawkę jednego konwoju. Zgodnie z zapisami SIWZ i umowy
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania każdego zgłoszonego konwoju zgodnie z wyżej
przedstawionymi zapisami tj. hipotetycznie 63 konwojami.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca będzie naliczał wartość usługi w poszczególnych
miesiącach w sytuacji, kiedy liczba wykonanych konwojów albo będzie powyżej 30 w skali miesiąca
albo poniżej 30 w skali miesiąca?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 SIWZ Wykonawca wystawia fakturę na
podstawie faktycznie wykonanej usługi, potwierdzonej przez Zamawiającego. Ponadto w Rozdziale
II, ust. 9 SIWZ Zamawiający wskazuje, że podana ilość konwojów jest szacunkowa i nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy ani podstawy dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych dla Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, iż konwoje nie muszą być zamawiane
w każdy dzień roboczy. W przypadku niewielkiego wpływu gotówki do Kas, pozwalającego na
pozostawienie pieniędzy w kasie pancernej do następnego dnia, usługa konwoju nie jest
wykonywana. Kasa w Nowym Porcie funkcjonuje według odrębnego grafiku (ok. 10 dni w
miesiącu), dostarczanego Wykonawcy z wyprzedzeniem.
Pytanie 4:
W rozdziale II ust 2 SIWZ oraz w § 1 ust 2 umowy wskazali Państwo iż „Odbiór gotówki z Kas
biletowych Zamawiającego nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Zamawiającego
z Wykonawcą wykonanym do godz. 15:30 w dniu konwoju. W trakcie rozmowy telefonicznej
ustalona zostanie dokładna godzina odbioru pieniędzy oraz kolejność odbioru z poszczególnych
Kas biletowych”. Z kolei w § 1 ust 4 umowy wskazali Państwo „… gotówka z Kas biletowych musi
być dostarczona do banku do godz.16:30, …”
Zakładając hipotetycznie, iż pracownik Zamawiającego zadzwoni ok. godz. 15:00-15:30 to
wykonanie konwoju z trzech kas do banku do godz. 16:30 będzie niewykonalne.
Wnosimy o wydłużenie czasu pozostałego do wykonania konwojów po informacji pracownika
Zamawiającego poprzez skrócenie godziny do której nastąpi powiadomienie do godziny 13:30.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż gotówka jest dostarczana wyłącznie do Centrum Obrotu Gotówką na ul.
Hallera 140 w formie zamkniętej. Centrum Obrotu Gotówką jest czynne do późnych godzin
wieczornych. Kasa na ul. Hallera 142 znajduje się w budynku obok i dwa dni w tygodniu jest czynna
do godziny 16:00. Zamawiający o godzinie 13:30 nie jest w stanie określić czy konwój pieniędzy
odbędzie się w danym dniu. Pracownicy Kas zamawiają konwój z wyprzedzeniem na ok. godzinę
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przed zamknięciem. Pozostałe Kasy czynne są zazwyczaj do
zapotrzebowanie na konwój odpowiednio wcześniej.

godziny 15:00, więc zgłaszają

Pytanie 5:
W rozdziale IV ust 1 pkt. 5) doprecyzowali Państwo warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
wskazując wymagania jakie winien spełnić Wykonawca tj. dołączyć do oferty: ”wykaz wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 2 usług na łączną kwotę 20 000 zł, odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, …”
Prosimy o doprecyzowanie czy 2 usługi łącznie mają potwierdzać wykonanie na kwotę 20000 zł czy
tez każda z tych usług ma potwierdzać jej wykonanie na kwotę min. 20000 zł?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wymaga wykonanie co najmniej 2 usług na łączną kwotę 20 000 zł.

Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania ofert, jako że
stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
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