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Sobótka: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 282122 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
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: 229416 - 2012r.
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: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy uczniów do szkół
podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba uczniów
dowoŜonych - ok. 480. Zamawiający zapewnia opiekę dzieci w trakcie dowozów i odwozów we własnym zakresie.
Wykaz tras do realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy. 3.2. Wszystkie autobusy winny
posiadać drzwi otwierane automatycznie (z uwagi na bezpieczeństwo wsiadających i wysiadających). Karoseria
autobusów nie powinna nosić śladów wgnieceń, winna być pomalowana i estetyczna. Wnętrze autobusów powinno
być czyste, nie uszkodzone, sprawne technicznie (m.in.: bez dziurawych podłóg, wypadających szyb okiennych,
przeciekających dachów, niesprawnych wywietrzników). 3.3. Wybrany w przetargu wykonawca w okresie
świadczenia usługi musi dysponować obiektami zaplecza technicznego, tj. zajezdnią autobusową z odpowiednim
wyposaŜeniem do wykonywania bieŜących napraw i kontroli. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie właścicielem
zajezdni winien okazać się umową dającą mu prawo do korzystania z zaplecza technicznego z okresem
obowiązywania na czas realizacji umowy na świadczenie usług przewozowych. Wykonawca, który wygra przetarg
zobowiązany będzie wyznaczyć upowaŜnionego przedstawiciela (np. kierownika ruchu, dyspozytora) kompetentnego
do podejmowania decyzji, do codziennego kontaktu z zamawiającym. Zadaniem przedstawiciela będzie takŜe,
codzienny bezpośredni nadzór nad pracą kierowców, zapewnienie codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów
oraz kontrola punktualności wyjazdów autobusów na trasę. W kaŜdym autobusie ma znajdować się sprawny system
łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) zapewniający kierowcy kontakt z
przedstawicielem Wykonawcy (kierownikiem ruchu, dyspozytorem). Podstawienie autobusu zastępczego w
przypadku awarii pojazdu aktualnie wykonującego przewóz winno nastąpić w czasie nieprzekraczającym 30
(trzydziestu) minut.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.17.00.00-0, 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
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
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 Świdnicy Spółka z o.o., ul. Kolejowa 1D, 58-100
Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 764400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 515365,60
Oferta z najniŜszą ceną: 515365,60 / Oferta z najwyŜszą ceną: 515365,60
Waluta: PLN.
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