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Ogłoszenie nr 510182753-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.

Gmina Mikołów: Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, do szkół,
realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie
oraz poza terenem Gminy Mikołów
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: 571964-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 z niepełnosprawnościami, do szkół, realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w
Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/07/2019/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 z niepełnosprawnościami, do szkół, realizujących obowiązek
szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów. 2. 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
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posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. 3. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć
pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na własny koszt. 4. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić minimum 1 opiekuna w każdym samochodzie w czasie realizacji zamówienia 5. W przypadku awarii
pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby
nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących)
zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Czas podstawienia pojazdu nie może być dłuższy niż 30 minut. W
przypadku gdy czas podstawienia transportu zastępczego przekroczy 30 minut Zamawiający obciąży Wykonawcę
karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz kosztami wynajmu
zastępczego środka transportu. 6. Szacunkowa ilość kilometrów w czasie trwania umowy wynosi: 112424 km. 7.
Rzeczywista liczba kilometrów oraz trasy zostaną ustalone w pierwszym miesiącu wykonania umowy.
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. 8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik przejazdów
w danym miesiącu potwierdzany przez kierowcę i opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę 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. 9. Kod 60100000-9 Usługi w zakresie
transportu drogowego 10. 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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 498148.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiedle 18
Kod pocztowy: 44-177
Miejscowość: Chudów
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 460938.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460938.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460938.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

