
Ogłoszenie nr 510323533-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: „Dowóz dzieci z terenu Gminy
Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od

02.01.2020 r. do 22.12.2020 r.”

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: 627523-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny
21096700100000, ul. ul. Kościelna  3, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 957 682 031, e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 957 682 031.
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawno do placówek oświatowych w Drawnie oraz do SOSz-W
w Suliszewie w okresie od 02.01.2020 r. do 22.12.2020 r.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.20.2019.MP

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:

1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy
Drawno do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 2 stycznia 2020 r. do
22 grudnia 2020 r. 2)Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę
linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie
imiennych biletów miesięcznych wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu zgodnie z
imiennym wykazem uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek oświatowych i biletów
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miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów dojeżdżających do SOSz-W w
Suliszewie. 3)Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i ze
szkoły do miejsca zamieszkania. 4)Ilość dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości
gminy Drawno do placówek oświatowych w Gminie Drawno przedstawia tabela nr 1. 5)Ilość
dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości gminy Drawno do SOSz-W w Suliszewie
przedstawia tabela nr 2. 6)Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w
trakcie realizacji zamówienia. 7)Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu przewozu
dzieci do szkół nie wcześniej niż o godz. 6.45 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze
szkoły do miejsca zamieszkania dziecka nie później niż o godz. 15.30. 8)Wykonawca musi
zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. 9)Wykonawca
musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 10)Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 11)Dowóz dzieci z
miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie się odbywać w
dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 ze zm.) . 12)Ilość dni, w których
będzie odbywał się dowóz dzieci do szkół określono na 189. 13)Transport uczniów winien
odbywać się zgodnie z organizacją zajęć szkolnych i przedszkolnych. 14)W przypadku awarii
środka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy w ciągu max 40 min. od czasu
wystąpienia awarii. 15)Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania
Wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 16)Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)możliwości odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o
wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą oraz liczby dowożonych
uczniów, b)natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, w przypadku
nienależytego wykonania umowy, polegającym między innymi na: -nieprzestrzeganiu
harmonogramu dowozów, -nieutrzymaniu właściwego stanu technicznego pojazdu,
-nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz
kultury osobistej kierowcy. 18)Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami
spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.) w tym spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych
określone w § 22 tego rozporządzenia, a ponadto wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa na
siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń oraz na siedzeniu kierowcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 301026.55
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:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Prywatna Komunikacja Lokalna "Jacek" s.c. mgr Teresa
Majchrzak, Jacek Majchrzak Drawno oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z.o.o. Gorzów Wlkp.
Email wykonawcy: pkljacek@autograf.pl, pks@pks-gorzow.pl
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 12, 73-220 Drawno, ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kod pocztowy: 73-220
Miejscowość: Drawno
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

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 327998.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 327998.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 327998.90
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.
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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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