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Ogłoszenie nr 110203 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.

Stepnica: Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w
okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy
Stepnica
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 514900-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 88787

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul. Kościuszki
4, 72112 Stepnica, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 188 521, faks 914 188 580, e-mail
budownictwo@stepnica.pl
Adres strony internetowej (URL): www.stepnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30
czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AOŚ.271.8.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługowego przewozu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
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Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, do Szkoły Podstawowej w Racimierzu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stepnicy (wraz z klasami gimnazjalnymi) w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 łącznie z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu w dni zajęć szkolnych. Przewozy obejmują
wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do
wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów
po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do
szkół oraz liczbę uczniów przedstawia harmonogram przewozów szkolnych na terenie Gminy Stepnica od 1
września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji. Wykonawca świadczyć
będzie usługi własnymi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci. Dowóz
realizowany musi być co najmniej 2 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych. Wykonawca
zapewni min. 2 kierowców posiadających stosowne uprawnienia. W przypadku odpracowania zajęć
szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z
rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie
warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. Z
uwagi na zaistniałą reformę oświaty liczba dzieci w poszczególnych kierunkach odwozu i dowozu może ulec
zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie
przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad
dziećmi w postaci osób odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi. Kierowca
autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Wykonawca zapewni minimum 2 osoby
odpowiedzialne za kompleksową opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz odwozu (po min. 1 osobie w
każdym autobusie). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytej opieki podczas
wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów). Przewóz dzieci na poszczególnych trasach odbywał się
będzie na podstawie indywidualnych biletów miesięcznych. Szczegółowy zakres określają następujące
załączniki do SIWZ: Harmonogram przewozów szkolnych na terenie Gminy Stepnica od 1 września 2017 r.
do 30 czerwca 2020 r. stanowiący – załącznik nr 1a do SIWZ Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia
występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące
wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty
przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów
równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 z późn. zm.) na stanowiska: kierowca autobusu 2 osoby.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT366388.80
WalutaPLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
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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
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Kamień Pomorski,
przewozy@pkskamienpom.pl, ul. Szczecińska 76, 72-400, Kamień Pomorski, kraj/woj.
zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 395280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395280.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 468501.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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