
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 134157-2013 z dnia 2013-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawno
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych uczniów z Gminy Drawno do Gimnazjum
Publicznego w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie oraz Przedszkola Miejskiego w Drawnie w roku szkolnym
2013/2014. 2. Zakres usług...
Termin składania ofert: 2013-07-16

Drawno: Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w

roku szkolnym 2013/2014

Numer ogłoszenia: 177049 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 134157 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy

Drawno w roku szkolnym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych

uczniów z Gminy Drawno do Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Szkoły Podstawowej w Drawnie oraz

Przedszkola Miejskiego w Drawnie w roku szkolnym 2013/2014. 2. Zakres usług stanowiących przedmiot

zamówienia określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ tj. a) trasy codziennego dowozu i odwozu dzieci do

szkół na terenie gminy Drawno (zał. nr 1), b) liczba dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości z gminy

Drawno (zał. nr 2), 3. Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie

się odbywać tylko 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.) . 4. Wykonawca podejmuje się przestrzegania czasu

przewozu dzieci do szkół nie wcześniej niż o godz. 6.30 z miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do

miejsca zamieszkania dziecka nie później niż o godz. 15.30. 5. Wykonawca musi zapewnić opiekę nad

dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. 6. Wykonawca musi zapewnić wystarczającą liczbę
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miejsc na określonej trasie. 7. Do zamówienia przyporządkowane są trasy opisane w załączniku nr 1 do niniejszej

SIWZ, która w trakcie realizacji usługi może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Powyższe zmiany mogą zaistnieć w trakcie trwania danego semestru na podstawie rozmów z osobą upoważnioną

przez Zamawiającego. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcje szkół, jako wolne

od zajęć przewozy nie będą odbywały się. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. zmniejszenia, bądź

zwiększenia zakresu usługi, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1 km, b.

natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, najmu w przypadku nienależytego wykonania

umowy, polegającym między innymi na: - nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów, - nie utrzymaniu właściwego

stanu technicznego pojazdu, - nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi

oraz kultury osobistej kierowcy. Ilość dni, w których będzie odbywał się dowóz dzieci do szkół określono na 188.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, chyba, że taka potrzeba zajdzie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4, 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Prywatna Komunikacja Lokalna Jacek s.c., ul. Słoneczna 12, 73-220 Drawno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290671,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 304182,25

Oferta z najniższą ceną: 304182,25 / Oferta z najwyższą ceną: 305242,21

Waluta: PLN.
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