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Ogłoszenie nr 510019071-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Urząd Gminy Poświętne: Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "Szkoł@ nowych horyzontów" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 657906-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Poświętne, Krajowy numer identyfikacyjny 54991500000, ul. Akacjowa 4,
26-315 Poświętne, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 564 034, e-mail
agnieszka.turlinska@poswietne.pl, faks 447 564 034.
Adres strony internetowej (url): https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoł@ nowych horyzontów”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG.RZI.271.12.2018
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:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach
projektu „Szkoł@ nowych horyzontów”” 3.2. Zakres usługi: 1) Usługa polegająca na odwozie
uczniów po zajęciach realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w
Poświętnem w ramach projektu pn. „Szkoł@ nowych horyzontów’’ 2) Usługa świadczona
będzie na terenie gminy Poświętne conajmniej jednym pojazdem. 3) Odwóz uczniów będzie
następował do poniższych miejscowości: Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Mysiakowiec,
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Wólka Kuligowska, Gapinin, Kozłowiec, Anielin, Stefanów, Studzianna. 4) Przewidywana ilość
uczniów objętych odwozem: Brudzewice – 7 uczniów Brudzewice Kolonia – 4 Mysiakowiec – 4
Wólka Kuligowska – 4 Gapinin – 8 uczniów Kozłowiec - 2 Studzianna, Anielin, Stefanów – 11
uczniów 5) Zajęcia dodatkowe z w/w projektu realizowane będą przez 5 dni w tygodniu przez
okres 48 tygodni tj. trzy semestry szkolne: I semestr 2019 r.: styczeń÷czerwiec 2019 r.- 18
tygodni II semestr 2019 r.: wrzesień ÷grudzień 2019 r.: 12 tygodni III semestr 2020 r.: styczeń ÷
czerwiec 2020 r.: 18 tygodni 6) Planowana godzina odwozu uczniów – 15.50 7) Długość trasy:
Dzienna długość trasy wynosi około 60 kilometrów (tj. odległość od szkoły do ostatniego
przystanku w danym kursie, na którym będą wysiadać uczniowie – długość trasy nie obejmuje
powrotu pojazdu do szkoły). Tygodniowa długość trasy wynosi około 300 kilometrów. Ilość
kilometrów jest ilością szacunkową. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z
faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego. 8) Proponowane trasy odwozu uczniów: I kurs:
Szkoła-Stefanów-Ponikła-Kozłowiec - Anielin – Studzianna II kurs: Szkoła – Gapinin kol. –
Wolka Kuligowska – Mysiakowiec III kurs: Szkoła – Brudzewice Kol. – Brudzewice
Szczegółowe ustalenie tras odwozu uczniów zostanie uzgodnione z Wykonawcą w ustalonym
przez strony terminie jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 9)
Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin odwozu dzieci po zakończonych zajęciach
uzgodnione zostaną pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony terminie
jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Uzgodnione trasy odwozu
uczniów, rozkłady jazdy podlegają bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany planu zajęć, liczby
przewożonych uczniów, czasowej zmiany organizacji ruchu lub innych wydarzeń które mogą
wpłynąć na zmiany w organizacji odwozu. 10) Wykonawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów zobowiązany jest do zapewnienia opiekunów w czasie odwozu uczniów ze szkoły. 11)
Usługa świadczona będzie taborem znajdującym się w dyspozycji Wykonawcy. 12) W
przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
60 minut od powstania awarii, (zgodnie z zaoferowanym czasem przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym) pojazd spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty
przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
13) Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 915 ze zm.); ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm). 14) W okresie
realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 15) Pojazdy przeznaczone do realizacji
przedmiotu zamówienia powinny posiadać zawarte ubezpieczenie OC i NW pojazdów oraz
aktualne badania techniczne. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy którymi Wykonawca będzie
realizował odwozy. 16) Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością kierowców
zapewniającą realizację zamówienia. Kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne
prawo jazdy kat. D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
dokształcającego kierowców przewożących osoby. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić potwierdzenia posiadania wymaganych uprawnień kierowców, którzy
będą realizować zamówienie. 3.3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający
nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 3.4. Zatrudnienie pracowników.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców wykonujących usługi
przewozu objęte przedmiotowym zamówieniem na cały okres realizacji przedmiotowego
zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wykonywanie pracy w sposób określony w
art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn.

30.01.2019, 14:44

3z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/be21647a-f3a2-45c3-a0f9-6df1...

zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 108 ze zm.). Powyższe wymagania określają w szczególności: a)sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b)uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c)rodzaj czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77611.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Przewóz osób Edyta Bartos
Email wykonawcy: edytabartos@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 7
Kod pocztowy: 26-315
Miejscowość: Drzewica
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 78480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78480.00
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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