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Ogłoszenie nr 510188072-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.

Gmina Stoszowice: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581619-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 748 164 510, e-mail budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059.
Adres strony internetowej (url): http://www.stoszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROO.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
4. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży placówek oświatowych i ich odwożenie z placówek oświatowych
usytuowanych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2019/2010 zgodnie z planem lekcji przedstawionych przez dyrektorów placówek
oświatowych (w trakcie roku szkolnego plan lekcji może ulec zmianie). Prognozowana, łączna długość tras przejazdu, w okresie
obowiązywania umowy to – 87.000 km. W ramach limitu kilometrów nie wlicza się przejazdu z bazy Wykonawcy do pierwszego przystanku na
wyznaczonych trasach. Tabor przeznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje w dyspozycji Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Budzowie z filią w Grodziszczu (od dnia 02.09.2019 r.) zgodnie z przedstawionym planem zajęć placówek oświatowych z terenu Gminy
Stoszowice. Przewoźnik pozostanie w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki
szkolnej, w szczególności w oparciu o postanowienia § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) w okresie od 02 września
2019 r. do 26 czerwca 2020 r., z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
Dowozem będą objęci dzieci i młodzież zamieszkała w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Srebrna Góra, Mikołajów, Żdanów, Jemna,
Rudnica, Grodziszcze, Lutomierz, Przedborowa, Różana, objęci realizacją obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego,
dowożeni do szkół: Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem
zamiejscowym w Grodziszczu, Przedszkola Niepublicznego „KAJTEK” w Srebrnej Górze, Przedszkola Niepublicznego „KOLOROWY BALONIK” w
Stoszowicach. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również zmianę (w górę lub w dół) długości trasy
jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza:
zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów
dowożonych w ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak
wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez wykonawcę. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi
do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie co do charakteru przewozów oznakowanymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Wykonawca zapewni dzieci i młodzieży przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę,
w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią
liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży odbywać się
będzie według rozkładów i godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian godzin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży po sporządzeniu
planu lekcji w poszczególnych placówkach oświatowych (odpowiednio do potrzeb w roku szkolnym). Wykonawca zobowiązuje się również do
świadczenia usług w zakresie obsługi transportowej wyjazdów na zawody sportowe, na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego,
kręgielni, zajęcia do pracowni przyrodniczej w filii w Grodziszczu i wycieczek w ramach realizacji podstawy programowej w powyżej
wskazanym limicie. Realizacja dodatkowych kursów będzie następowała w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego również w soboty i
niedziele. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania liczby dodatkowych kursów lub całkowitej rezygnacji z ich wykonania.
Zamawiający zapewnia opiekunów na trasach do placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice. Zamawiający
zastrzega sobie również możliwość dowożenia dzieci 3-4 letnich i młodszych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice pod
opieką osoby dorosłej/rodzica/prawnego opiekuna zajmującego w autobusie miejsce stojące (przy braku miejsc siedzących), o ile są wolne
miejsca w autobusie. Ilość dzieci i młodzieży dojeżdżających do poszczególnych placówek oświatowych oraz prognozowana łączna długość
tras przejazdu autobusów szkolnych określone są w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji są ilościami prognozowanymi (dopuszcza się
zmianę liczby dowożonych uczniów). Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i
utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklamy
na dwóch autokarach dowożących uczniów. Każdy autobusy musi posiadać aktualne badania techniczne oraz wyposażenie (sprzęt gaśniczy,
apteczki) odpowiednie dla rodzaju pojazdu i zakresu usług.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
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III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 399330.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Krajowy Transport Drogowy Osób Grzegorz Gorczyca
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stara Droga 29
Kod pocztowy: 57-401
Miejscowość: Nowa Ruda
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 609000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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