Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141175-2013 z dnia 2013-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobolice
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Bobolice do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych. Przewożone dzieci
niepełnosprawne będą odbierane i odwożone do miejsca...
Termin składania ofert: 2013-07-19

Bobolice: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Bobolice do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 160455 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
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: 141175 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 34 58 401, faks 94 34 58 420.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie dowozu
i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dowóz i odwóz
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do wskazanych przez Zamawiającego placówek
oświatowych. Przewożone dzieci niepełnosprawne będą odbierane i odwożone do miejsca
zamieszkania lub z miejsca w jego pobliżu, wskazanego przez rodzica/opiekuna dziecka. 2) Przedmiot
zamówienia został zakwalifikowany wg CPV 60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego
transportu drogowego osób. 3) Liczba uczniów wstępnie przewidywanych do dowozu : a) np. do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna 5 oraz miejscowości ich zamieszkania :
Świelino - 2 uczniów Jadwiżyn - 1 uczeń Dargiń - 1 uczeń b) np. do dowozu do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4 oraz
miejscowości ich zamieszkania: Kłanino - 1 uczeń c) np. do Zespołu Szkół nr 12 ul. Połczyńska 71 A
Kłanino - 1 uczeń 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości dowożonych uczniów (adresów
dowozu i odwozu) oraz ilości placówek oświatowych. W razie konieczności dowozu innych dzieci,
których rodzice zapiszą do szkoły w trakcie roku szkolnego lub rezygnacji z dowozu dzieci
przewidzianych do przewozu (pkt.1 ppkt. 3), szacunkowa liczba kilometrów może ulec zmianie. 5)
Przedmiot zamówienia stanowi jedną, niepodzielną całość. 2. Podstawa sporządzenia oferty to m.in.:
1) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwóz uczniów do placówek na około 110
km dziennie. 2) Przewozy dotyczą dni w każdym roku szkolnym 2013/2014, w których odbywają się
zajęcia szkolne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego województwa zachodniopomorskiego oraz
rozporządzeniem MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 3)
Zamawiający wymaga, aby uczniowie dowiezieni byli do placówki do godz. 8:00 oraz odebrani z
placówki od godz. 15:00 do godz. 16:00. 4) Przewóz realizowany będzie pod opieką opiekuna
zatrudnionego przez Zamawiającego. 5) Zamawiający zastrzega sobie, by pojazd służący do przewozu
uczniów wyposażony był w co najmniej 9 (dziewięć) miejsc siedzących. Siedzenia pasażerów muszą
być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W razie potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych
ruchowo, pojazd musi zapewnić warunki umożliwiające transport dzieci na wózkach inwalidzkich. 6)
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1 (jeden) km. Cena musi uwzględniać wszystkie
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koszty. 7) Zamawiający będzie pokrywał tylko koszty przejechanych kilometrów w ramach dowozu
dzieci z miejsca ich zamieszkania (lub miejsca w jego pobliżu) do placówek oświatowych i z
powrotem. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów innych przejazdów, tj. z punktu postoju
pojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, z miejsca zamieszkania dziecka do miejsca postoju
pojazdu, z punktu postoju do placówek oświatowych oraz z placówek oświatowych do miejsca postoju
pojazdu. 3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia. 1) Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę z należytą starannością i zgodnie z
postanowieniami zawartej Umowy. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną siłę roboczą, sprzęt,
środek transportu oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Wykonuje
i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środek transportu, dokonuje na swój koszt bieżących
napraw, konserwacji oraz badań. Ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków transportu pasażerów. 2) Pojazd przeznaczony do realizacji usługi musi
spełniać warunki techniczne, musi być zarejestrowane zaś jego dowód rejestracyjny jest ważny przez
cały okres realizacji umowy (posiada aktualne badanie techniczne zgodnie z art. 82 Prawa o ruchu
drogowym). Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdem dostosowanym do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, spełniającym przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu
dzieci. Musi odpowiadać wymogom, które reguluje § 22 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia ( Dz. U. z 2003r., nr 32, poz. 262 ze. zm.) oraz oznakowane zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., nr 108, poz. 908 ze zm.). 3) Wykonawca
musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do świadczonej usługi. Wykonawca jest
zobowiązany zgłaszać wszystkie nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia i uzgadniać ewentualne zmiany. W przypadku niesprawności środka transportu
z jakichkolwiek przyczyn na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego
środka transportu, spełniającego te same warunki techniczne i wymagania przewidziane przepisami
prawa, w celu właściwej realizacji umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
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: 12.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., Krupy 77, 76-150 Darłowo,
kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83.333,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 77.000,00
 Oferta z najniższą ceną: 77.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77.000,00
 Waluta: PLN.
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