Ogłoszenie w BZP nr 500080111-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.

Gmina Suchań: Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w
Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie
przewozu w 2018 roku.
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: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Suchań, Krajowy numer identyfikacyjny 81168597000000, ul. ul. Pomorska 72, 73132 Suchań, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 624 015, e-mail
sekretariat@suchan.pl, faks 915 624 015.
Adres strony internetowej (url): http://www.suchan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie
biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2018 roku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZK.271.16.2017
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 publicznego jest realizacja, w dni nauki szkolnej, usługi „Do-wożenie
uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów
miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2018 roku”. 2.Zamówienie publiczne
obejmuje przywóz uczniów Szkoły Podstawowej w Suchaniu z miejsca zamieszkania (z przystanków
wskazanych przez zamawiającego) do siedziby Szkoły Podstawowej w Suchaniu, zgodnie z
załączonym rozkładem jazdy oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania po zajęciach szkolnych.
3.Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku awarii autobusu, zapewnić autobus zastępczy we
własnym zakresie i na własny koszt. 4.Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy, którymi
realizowane jest zamówienie oraz pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i
pozostających w związku z przewozem. 5.Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być
sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, muszą być utrzymywane w należytej
czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów oraz muszą posiadać
wystarczającą ilość siedzeń tak aby wszyscy przewożeni uczniowie mieli zapewnione miejsca
siedzące. 6.Dowozy i odwozy będą realizowane na podstawie imiennych miesięcznych biletów
wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu na podstawie imiennych wykazów uczniów
przekazywanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu. 7.Opis tras dowożenia uczniów:
1)Trasa numer 1 – dowożenie uczniów z miejscowości Wapnica, Nosowo i Suchanówko: obejmuje
przywiezienie i odwiezienie uczniów z miejscowości Wapnica, Nosowo i Suchanówko przy pomocy
jednego autobusu z kierowcą i opiekunem. 2)Trasa numer 2 – dowożenie uczniów z miejscowości
Modrzewo, Tarnowo, Suchanki i Słodkowo: obejmuje przywiezienie i odwiezienie uczniów z
miejscowości Modrzewo, Tarnowo, Suchanki i Słodkowo przy pomocy jednego autobusu z kierowcą i
opiekunem. 3)Trasa numer 3 – dowożenie uczniów z miejscowości Sadłowo, Słodkówko, Brudzewice,
Brudzewice kolonia i Żukowo: obejmuje przywiezienie i odwiezienie uczniów z miejscowości Sadłowo,
Słodkówko, Brudzewice, Brudzewice kolonia i Żukowo przy pomocy jednego autobusu z kierowcą i
opiekunem. 8.Prawo opcji: zamawiający przewiduje, że liczba uczniów na poszczególnych trasach

jest wielkością prognozowaną i w każdej części, w okresie realizacji zamówienia może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 20 %.
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
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137604.13
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148612.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148612.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148612.46
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 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
6 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.
Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579, z późn. zm.), to jest w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, a takie zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

