Ogłoszenie nr 111660 - 2017 z dnia 2017-07-25 r.
Jastarnia: Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 538120-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastarnia, krajowy numer identyfikacyjny 191675480, ul. ul. Portowa 24,
84140 Jastarnia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176, e-mail
referatrozwoju@jastarnia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jastarnia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RR.271.11.2017
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:
Przedmiotem zamówienia są przewozy uczniów (31 z Juraty i 55 z Kuźnicy) wykonywane od poniedziałku do
piątku w okresie od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. z miejsc zbiorczych na terenie Gminy Jastarnia wskazanych
przez Zamawiającego do szkoły w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka 4 i odwiezienie po zajęciach do miejsc
zbiorczych. Powyższe przewozy wykonywane będą w dni prowadzenia zajęcia dydaktyczne, których w roku
szkolnym będzie ok. 185. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły nie wcześniej niż 30 minut i nie później
niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowie po lekcjach muszą być odbierani nie wcześniej niż 10 minut
i nie później niż 30 minut po zakończeniu zajęć. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony
przewoźnikowi na początku roku szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Z uwagi na zmiany
organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego oraz ewentualne zmiany liczby dowożonych uczniów,
liczba przewożonych dzieci oraz liczba kursów może ulec zmianie. Zamawiający może w trakcie trwania umowy
zlecić Wykonawcy uzupełniające przewozy uczniów związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz zawodami
sportowymi realizowane w obrębie województwa pomorskiego za stawki ustalone w § 3 pkt 1 projektu umowy.
Łączna wartość przewozów uzupełniających nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego
oraz ilości 2000 km przebytych kilometrów. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na przewóz osób oraz co
najmniej 1 objęty ubezpieczeniem OC autobus posiadający min. 52 miejsca siedzące potwierdzone stosownym
wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku awarii autobusu Wykonawca ma obowiązek
zapewnić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 20 minut, autobus zastępczy o takich samych parametrach
jak zastępowany. Przewozy muszą odbywać się autobusem sprawnym technicznie, posiadającym ważne

ubezpieczenie OC oraz przez kierowcę posiadającego aktualne i ważne badania oraz uprawnienia do kierowania
ww. pojazdem. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do przewozu posiadających ważne badania techniczne
oraz zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy OC pojazdu. W przypadku zmiany pojazdu, którym będą
wykonywane przewozy, obowiązek przedłożenia ww. dokumentów następuje nie później niż w dniu
przystąpienia do wykonywania usług tym pojazdem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101851.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert 2, 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
USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI, robert-lewicki@wp.pl, ul. Trzy Gracki 8,
84-107, Starzyno, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 94078.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87918.90
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94078.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
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.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

