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Ogłoszenie nr 510172643-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.

Gmina Mikołów: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i
na basen w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
UNIEWAŻNIENIE
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:
tak
Numer ogłoszenia: 581702-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest przez: Centrum
Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 9 tel. (32) 226-20-54;
fax.(32)226-01-69 NIP: 635-18-05-347 REGON: 365421894 http://cuwmikolow.bip.net.pl/ e-mail:
sekretariat@cuw.mikolow.eu
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mikolow.eu/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:
https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i na basen w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/09/2019/UM
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 jest Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i na basen w roku
szkolnym 2019/2020 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Dowóz dzieci będących
mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku szkolnym 2019/2020. (zgodnie z wykazem tras opisanych w załączniku
nr 7.1 do SIWZ) Część 2: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa na basen w roku szkolnym 2019/2020.
(zgodnie z wykazem tras opisanych w załączniku nr 7.2 do SIWZ) 3. Przewozy będą wykonywane w okresie
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trwania roku szkolnego w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania punktualności ustalonych godzin odjazdów i przyjazdów oraz współpracy z
opiekunem-wychowawcą w trakcie przejazdu. 4. Usługa świadczona będzie łącznie przez 188 dni (w tym 78 dni w
roku 2019 i 110 dni w roku 2020) 5. Szacunkowa długość przejazdu wynosi dla części 1 ok. 28200 km (3384
kursów) oraz dla części 2 ok. 10215 km (1127 kursów) w całym okresie świadczenia usługi. 6. Usługi powinny być
świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie
wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do
świadczenia tych usług. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu
do szkoły oraz w drodze powrotnej. 7. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w
autobusie - odpowiednio dla danej trasy. 8. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powstały
zakłócenia w realizacji dowozu uczniów. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 20 minut.
9. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych
w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się
do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 10. W przypadku zmiany trasy
przejazdu lub godzin odjazdów Zamawiający przekaże je Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras. 12.
Potwierdzeniem wykonania usługi w każdym miesiącu jest „Dziennik przejazdów” w danym miesiącu potwierdzany
przez kierowcę i opiekuna wyznaczonego przez szkołę poświadczający dla każdej trasy we wszystkich dniach
przejazdu: 1. początkowy stan licznika 2. końcowy stan licznika 3. suma przejechanych kilometrów wynikająca z
różnicy między końcowym i początkowym stanem licznika. Oryginał dziennika w danym miesiącu dołączany jest
do faktury rozliczeniowej. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie prawne:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: Cena ofert
złożonych w tej części postępowania przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa na basen w roku szkolnym 2019/2020.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie prawne:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: Cena ofert
złożonych w tej części postępowania przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

