
Sobótka: Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w Gminie

Sobótka poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014 i 2015

w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.

Numer ogłoszenia: 300544 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

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: 223556 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w

Gminie Sobótka poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014 i 2015 w terminie od dnia 1 września

2014 r. do dnia 26 czerwca 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych, w oparciu o

art.5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego Dz. U z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm. na przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku

szkolnym 2014 i 2015, w terminie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r. w dniach realizacji obowiązku

szkolnego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe 1.Gimnazjum Gminne w Sobótce, ul.

Świdnicka 20a, 2.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, 3.Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Marii

Skłodowskiej Curie 19, 4.Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, 5.Szkoła Podstawowa w

Świątnikach, ul. Parkowa 6, 6.Przedszkole Nr 1 w Sobótce, obiekt przy ul, Słonecznej 34 i obiekt przy ul. Świdnickiej

49, Wykaz wyznaczonych przystanków stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zaleca się dokonanie wizji

lokalnej przystanków. Wykaz placówek oświatowych i ich odległości od przystanków oraz prognozowana liczba

uczniów wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć w poszczególnych placówkach stanowi załącznik nr 7 do

niniejszej specyfikacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w dniu 17.07.2014 r. otrzyma kserokopię

wykazu imiennego uczniów z aktualną informacją dotyczącą godzin dowozów uczniów do placówek oświatowych

oraz godzin odwozów uczniów z tych placówek. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, na podstawie ww.

wykazu do dnia 26.08.2014r. zobowiązany jest opracować rozkład jazdy przewozów uczniów na rok szkolny 2014 i

2015 i dostarczyć go do Referatu Oświaty, mieszczącego się w tut. Urzędzie Miasta im Gminy, celem jego

akceptacji przez Zamawiającego.W II półroczu roku szkolnego 2014 i 2015 godziny rozpoczęcia oraz zakończenia

zajęć mogą ulec zmianie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem przewozów, tj. w przerwie międzysemestralnej

ferie zimowe Wykonawca otrzyma informację o zaistniałych zmianach, w planie zajęć. W pozostałych przypadkach

wystąpienia zmian organizacyjnych w szkołach, informację o nich Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu ją

poprzedzającym W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o

50 procent . ZniŜka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch miesięcy. Wymaga się,

aby wszystkim przewoŜonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Uczniów naleŜy dowieźć na zajęcia co najmniej

10 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie moŜe przekroczyć 1
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godziny w kaŜdą stronę.Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. Pojazdy słuŜące do przewozu

uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, muszą być odpowiednio oznakowane

zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i

zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości pojazdów. Zamawiający wybranemu przewoźnikowi

wyda na jego wniosek zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym w ramach

linii regularnych obejmujących miejscowości, z których dojeŜdŜają uczniowie do szkół i placówek oświatowych na

terenie Gminy Sobótka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

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: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLBUS-PKS Spółka z o.o.z siedzibą we Wrocławiu 50-086, ul. Sucha 1 do 11., ul. Sucha 1do11,

50-086 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275002,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 275002,77

Oferta z najniŜszą ceną: 275002,77 / Oferta z najwyŜszą ceną: 308651,01

Waluta: PLN.
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