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Ogłoszenie nr 510079747-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.
Gmina Mikołów: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolnowychowawczych wraz z opieką
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 530272-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540069035-N-2020
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 2019, poz. 1843 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 uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z opieką
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/02/2020/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 uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i ośrodków
szkolno-wychowawczych wraz z opieką. 2. Usługa polega na dowożeniu dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz powrót wraz z opieką. 3. Usługa
przewozowa winna być realizowana środkami transportu przewoźnika dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP
(z ważnym badaniem technicznym z zachowaniem ciągłości ważności badań w okresie ostatnich 3 lat),
przystosowanymi do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. 4. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest
ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt. 5. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia w czasie przewozu stałej opieki nad dziećmi. (minimum 1 opiekun w każdym
samochodzie w czasie realizacji zamówienia). 6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest
podstawić pojazd zastępczy spełniający wymagania określone w umowie. 7. Pojazdy przeznaczone do wykonania
umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2021 nie mogą być starsze niż 20 lat. 8. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży
Wykonawcę karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz kosztami
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wynajmu zastępczego środka transportu. 9. Szacunkowa ilość kilometrów w czasie trwania umowy wynosi: 89969
km. 10. Opisy poszczególnych tras nie mogą być traktowane jako ostatecznie zdefiniowane. Długości
poszczególnych tras oraz liczba wykonywanych w jednym dniu kursów mogą nie być ostateczne; zostały podane
po to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 11. Zamawiający zastrzega, że w
zależności od faktycznej liczby uczniów w danych szkołach w stosunku do zamówienia mogą ulec zmianie:
dzienna liczba kilometrów do przejechania, liczba osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz całkowita
liczba uczniów. 12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Kartę wykonanych przewozów w danym miesiącu
potwierdzany przez kierowcę i opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę potwierdzająca liczbę dni wykonanych
przewozów w danym miesiącu. Oryginał karty w danym miesiącu dołączany jest do faktury rozliczeniowej. 13.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras. 14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie 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 oferty, która mogła uzyskać największą liczbę punktów w tym postępowaniu przewyższa kwotę
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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.

