Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149661-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowanym dowozie i
odwożeniu w dni nauki szkolnej, dzieci (uczniów) do i z Szkoły Podstawowej w Łebuni,
Zespołu Szkół w Cewicach w okresie od 01 września 2014 roku do 30...
Termin składania ofert: 2014-07-18
Cewice: Dowóz uczniów do szkół publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym
2013/2014
Numer ogłoszenia: 354858 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
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: 149661 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W.
Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół
publicznych Gminy Cewice w roku szkolnym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę
polegającą na zorganizowanym dowozie i odwożeniu w dni nauki szkolnej, dzieci (uczniów)
do i z Szkoły Podstawowej w Łebuni, Zespołu Szkół w Cewicach w okresie od 01 września
2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego trasami
jazdy stanowiącymi załącznik do niniejszego postępowania. 2.Wykonawca winien
zabezpieczyć dowóz i odwożenie dzieci z niżej wymienionych szkół: I. Zespół Szkół w
Cewicach - Szkoła Podstawowa w Cewicach dowóz: 7:45, 8:50 odwóz: 12:50, 13:45; 14:45;
15.40 - Publiczne Gimnazjum w Cewicach dowóz: 7:45, 8:50 odwóz: 12:50, 13:45,14:45;
15:40, 16:30 II. Szkoła Podstawowa w Łebuni dowóz: 7:45, 9:30 odwóz: 13:00, 13:30, 14:30,
15:15, 16.30 Maksymalna tolerancja przed rozpoczęciem zajęć do 30 min., natomiast odwóz z
możliwością opóźnienia pierwszego kursu do 30 min. i ostatniego do 15 min. W ciągu
obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów oraz
godzin dowozu i odwozu. 3.Wykonawca wykonuje dowóz i odwożenie uczniów na podstawie
wydanego na każdy miesiąc biletu miesięcznego uprawniającego do przejazdu. 4.Niezależnie
od zobowiązania wymienionego w pkt. 2, Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorem
Publicznego Gimnazjum w Cewicach i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łebuni
dodatkowo trzy dni w tygodniu zobowiązuje się zabezpieczyć późniejszy powrót uczniom
Publicznego Gimnazjum w Cewicach i uczniom Szkoły Podstawowej w Łebuni wracającym z
zajęć pozalekcyjnych. 5.W okresie ferii zimowych na wniosek Zamawiającego Wykonawca
dowiezie i odwiezie uczniów na zajęcia zorganizowane w Zespole Szkół w Cewicach, Szkole
Podstawowej w Łebuni. 6.Szacunkowa liczba uczniów do przewiezienia dziennie na
poszczególnych trasach wynosi 237, natomiast szczegółowa liczba dowożonych dzieci
uzgodniona zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z dyrektorami odpowiednich szkół.
7.W przypadku wyznaczenia przez szkołę dodatkowego opiekuna Wykonawca zabezpieczy
mu bezpłatny przejazd. 8.Wykonawca zobowiązuje się do dowozu uczniów zastępczym

autobusem na własny koszt w razie awarii autobusu 9.Wykonawca stworzy możliwość
dodatkowych kursów w razie konieczności ich wystąpienia po uzgodnieniu z dyrektorami
danej szkoły. 10.Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci na
zasadach ogólnych dotyczących przewozu osób, 11.Zamawiający nie ponosi względem
Wykonawcy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczniów w czasie przewozu.
12.W przypadku wynikającej po stronie Zamawiającego konieczności zawieszenia kursów w
dni nauki szkolnej z powodu klęsk żywiołowych lub innych okolicznościach losowych
powodujących odwołanie planowanych zajęć szkolnych na czas dłuższy niż jeden dzień
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zapewni dowóz w inne zastępcze dni
pierwotnie planowane jako wolne od nauki szkolnej bez dodatkowego wynagrodzenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Wiolka Przewóz osób Wiesław Adam Jażdżewski, Wiślany 1B, Parchowo, kraj/woj.
Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 170434,40
 Oferta z najniższą ceną: 170434,40 / Oferta z najwyższą ceną: 188376,30
 Waluta: PLN.

