Cewice: Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i
młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym
2016/2017 tj. od 1 września 2016 do 31 października 2016r.
Numer ogłoszenia: 167049 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
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: Świadczenie usług transportowych
w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie
Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 września 2016 do 31 października 2016r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa
świadczenia usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do
placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1
września 2016 do 31 października 2016r. 2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz
dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. 3.Usługa stanowiąca przedmiot
zamówienia ma być realizowana w szkołach: Zespole Szkół w Cewicach, Szkole Podstawowej
w Łebuni, Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Siemirowicach, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie, Niepublicznym Przedszkolu
w Popowie. 4.Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca,
przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości, w których mieszkają lub,
z których dojeżdżają do szkół, zgodnie z posiadanym biletem. Wyszczególnienie tras i
miejscowości, liczby dzieci, godzin dowozu do i odwozu ze szkół przedstawia Tabela dowóz
dzieci 2016. 5.Wykonawca świadczyć będzie usługi sprawnymi technicznie autobusami,
oznakowanymi odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów, które spełniają
wszelkie wymogi do przewozu dzieci, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia. 6.W
okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni autobusy dowożące dzieci muszą być
ogrzewane. 7.Codzienny dowóz i odwóz uczniów powinien być realizowany przez co najmniej
6 autobusów. Wykonawca zapewni min. 6 kierowców posiadających stosowne uprawnienia tj.
ważne prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwa kwalifikacji. Wykonawca zapewni miejsca
siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom zgodnie z obowiązującym
prawem w zakresie transportu drogowego przewożonych osób. 8.Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Jednakże zmiana ta nie powinna przekroczyć
20% ogólnej liczby dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie. W przypadku zwiększenia liczby dzieci powyżej 20%
zastosowanie znajdą zamówienia uzupełniające i zostanie zawarta odrębna umowa. Z tytułu
zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia
dodatkowych opłat z tego tytułu. 9.Dowóz uczniów do szkół nie może zaczynać się w
miejscowości początkowej na danej trasie (pierwsza miejscowość trasy) wcześniej niż o godz.
7.00. 10.W wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach ewentualne zmiany godziny dowozu i

odwozu można wprowadzić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w porozumieniu z
dyrektorem danej szkoły. Tolerancja przywozu uczniów do szkół nie powinna przekroczyć 30
minut. 11.Wykonawca nie może wozić uczniów z przesiadkami bez względu na długość trasy
oraz dłużej niż 30 minut na trasie, która liczy do 10 km i nie dłużej jak 40 minut na trasie
liczącej powyżej 10 km. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od tej zasady tylko w przypadku
złych warunków atmosferycznych, wypadku lub innych losowych zdarzeń
uniemożliwiających punktualny przewóz dzieci. 12.Opiekunów dowozu zapewni
Zamawiający. Wykonawca powinien zapewnić im bezpłatny przejazd na danej trasie. Miejsce
wsiadania-wysiadania opiekunów dowozu wskaże Zamawiający. 13.Wykonawca
zobowiązany jest do zatrzymywania się i zabierania dzieci (lub wysadzania) w miejscach do
tego wyznaczonych, jak również w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
14.Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stanu technicznego pojazdu i warunków
wykonania przedmiotu umowy. 15.Do czasu ustalenia ostatecznych planów lekcji w szkołach
przewozy będą się odbywały na podstawie harmonogramu przewozów sporządzonego w
uzgodnieniu z dyrektorami szkół, z dostosowaniem do bieżącego rozkładu zajęć w szkołach.
Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznych planów lekcji w szkołach (po 1 września 2016r.), na
podstawie harmonogramu przewozów. Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorami szkół
sporządzi harmonogram przewozów określający: 1)trasy przejazdu poszczególnych
autobusów, 2)godziny przyjazdu i wyjazdu z poszczególnych miejscowości, 3)miejsca
przystanków w poszczególnych miejscowościach, który przedłoży Zamawiającemu i
dyrektorom szkół do zatwierdzenia. 16.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma
prawo żądać zmian harmonogramu przewozów. 17.Harmonogram przewozów podlega
zmianom wynikającym z planu organizacyjnego roku szkolnego, które będą ustalane pomiędzy
Wykonawcą i dyrektorami szkół. 18.Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku
uzasadnionych okoliczności, do dostosowania tras dowozów do potrzeb dowożonych uczniów.
19.W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia
zastępczego autobusu, który dowiezie uczniów do szkół lub miejsca zamieszkania, w okresie
nie dłuższym niż 30 minut i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
20.Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów do miejsca
garażowania/parkowania nie podlega obciążeniu finansowemu dla Zamawiającego. 21.W
części przedmiotu zamówienia obejmującej usługę kompleksowego dowożenia uczniów do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie, Niepublicznego Przedszkola w Popowie oraz
odwozu ich do miejscowości zamieszkania, umowa podpisana będzie ze Stowarzyszeniem
Rozwój Sołectwa Popowo, które będzie także płatnikiem za zrealizowaną usługę w zakresie
ujętym w Tabeli - dowóz dzieci 2016. 22.W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu
miesięcznego przez ucznia do czasu wydania duplikatu biletu przez Wykonawcę, Dyrektor
szkoły wydaje uczniowi zaświadczenie potwierdzające jego prawo do dowozu i odwozu na
danej trasie. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek traktować zaświadczenie na równi
z biletem miesięcznym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku s.a., ul. Bohaterów
Warszawy 30, 76-214 Smołdzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 35015,86

Oferta z najniższą ceną: 35015,86 / Oferta z najwyższą ceną: 35015,86

Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 30 lipca 2013 roku Zamawiający zawarł umowę nr
33/ZP/2013 na Dowóz uczniów do szkół publicznych na terenie Gminy Cewice w roku
szkolnym 2013/2014. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. W SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji II.1.5. został zawarty zapis:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6, Ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Wartość podpisanej umowy 182 762,60 zł brutto, z czego przewidziany w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ dopuszczalny procent zamówień uzupełniających stanowił kwotę 54
828,78 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż wszystkie przesłanki ustawowe zostały spełnione, zaś
wynegocjowana cena umowna nie przekroczyła wyżej określonego progu kwotowego, a
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do
negocjacji, Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia.

