
Ogłoszenie nr 500208624-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.  

Gmina Lubomierz: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie 

Gminy Lubomierz w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych 

 

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: 583868-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Lubomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 23082165800000, ul. Plac Wolności 1  , 

59623   Lubomierz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 833 166, e-mail 

ugim@lubomierz.pl, faks 757 833 167.  

Adres strony internetowej (url): bip.lubomierz.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Lubomierz w 

roku szkolnym 2018/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.12.2018  

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 świadczenie usługi transportowej, polegającej na przewozie 

(dowozie i odwozie) dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy 

lubomierz w roku szkolnym 2018/2019 (tj. szacunkowo 190 dni). Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość dysponowania autokarami w razie zmiany planów rozkładu jazdy 

(dowozów). Wszelkie uzgodnienia organizacyjne dotyczące przywozu i odwozu dzieci, 

młodzieży oraz harmonogram kursów ustalone będą po zatwierdzeniu planu zajęć przez 

dyrektorów szkół. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał we wszystkie dni 

prowadzenia zajęć dydaktycznych z wyłączeniem wszystkich dni wolnych od nauki w roku 

szkolnym 2018/2019. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dowozy i odwozy miesięczne, wg 

harmonogramu kursów dla niżej wymienionej liczby uczniów: - na trasie długości 4- 6 km – 



158 uczniów, - na trasie długości 7-9 km – 64 uczniów, - na trasie długości 10- 12 km – 22 

uczniów, - na trasie długości 13-15 km – 7 uczniów. Wg następujących tras: a) Dowóz dzieci 

i młodzieży do placówek oświatowych: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubomierzu 

Zespołu Szkół w Lubomierzu Według tras: 1) Pasiecznik – Janice – Zalesie –Wojciechów – 

Milęcice - Lubomierz 2) Chmieleń - Lubomierz 3) Pokrzywnik – Maciejowiec – Wojciechów 

- Lubomierz 4) Oleszna Podgórska - Lubomierz 5) Radoniów – Lubomierz 6) Oleszna 

Podgórska - Lubomierz b) Dowóz dzieci i młodzieży do placówki oświatowej: Szkoły 

Podstawowej w Pławnej Według tras: 1) Wojciechów- Golejów – Pławna Dolna – Pławna 

(szkoła) 2) Lubomierz - Pławna Górna – Pławna (szkoła) 3 Liczba uczniów o której mowa w 

punkcie 2 jest ilością szacowaną na potrzeby określenia wartości zamówienia. Zamawiający 

informuje, że podstawą do rozliczenia będzie wartość jednostkowa brutto biletu 

miesięcznego. Zamawiający informuje, że ilość osób na poszczególnych długościach tras 

będzie się wahać w zależności od ilości osób korzystających z dojazdów w następujący 

sposób: - na trasie długości 4- 6 km – 148-168 ilości uczniów (planowanych 158 uczniów), - 

na trasie długości 7-9 km – 60 – 70 ilości uczniów (planowanych 64 uczniów), - na trasie 

długości 10- 12 km – 20-24 ilości uczniów (planowanych 22 uczniów), - na trasie długości 

13-15 km – 6-8 ilości uczniów (planowanych 7 uczniów). 4. Szczegóły organizacji tras 

dowozu dzieci Przed rozpoczęciem roku szkolnego (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

roku szkolnego) Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt rozkładu jazdy 

(godziny przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków na wyznaczonej trasie). 

Docelowy rozkład jazdy zostanie ustalony w terminie do 29 września 2017r. na rok szkolny 

2018/2019. Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, 

zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej. Ponadto Zamawiający w trakcie roku 

szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w 

organizacji placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie 

dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O 

planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z, co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na całkowitą cenę przewozu 

przedmiotu zamówienia. 5 Dodatkowe informacje 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia 

musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, odpowiednimi 

środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów, 2) Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów do realizacji zadania 

zgodnie z określonymi trasami i czasem dowozu, zapewniając odpowiednią ilość miejsc 

siedzących przewożonym uczniom i ich opiekunom do placówek oświatowych, 3) 

Wykonawca zapewnienia opiekę nad dowożonymi uczniami (zatrudnienie opiekunów), 4) W 

przypadku awarii Wykonawca zapewnia pojazd zastępczy. Zapewnienie pojazdu zastępczego 

pozostaje bez wpływu na końcowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia. 

Jednakże pojazd zastępczy musi odpowiadać standardowi pojazdów/autobusów wskazanych 

w punkcie 11 SIWZ. 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy pzp wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - Kierowcy 

środków transportu W trakcie realizacji zamówienia, w każdym przypadku powzięcia 

wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o pracę, zamawiający uprawniony 

jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 4.8.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 



szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia, jeżeli miejscem świadczenia jest siedziba zamawiającego. W 

trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.8.2. czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, - rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytułu 

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8 

 

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: 14/08/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 241428.43  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: PKS „TOUR”, Spółka z o. o  

Email wykonawcy: konrad.karmelita@pks.jgora.pl  

Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 1 B  

Kod pocztowy: 58-500  

Miejscowość: Jelenia Góra  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

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 210840.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 210840.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228910.60  

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.  

  
 


