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Ogłoszenie nr 510189307-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Gmina Purda: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY PURDA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA
TERENIE OLSZTYNA
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: 587944-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda 19, 11-030 Purda,
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks
895 122 280.
Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
PURDA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
OLSZTYNA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.25.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna. Wykonawca
zapewnia opiekę dla dzieci podczas realizacji usługi. Dowóz należy zapewnić w dniach nauki
szkolnej, określonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.). W trakcie trwania ferii
zimowych i letnich, świąt lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne szkoły jako dni
wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały. W razie zaistnienia konieczności dowozu
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dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązany będzie do
ich realizacji. 2. Usługą dowozu należy objąć minimum 10 uczniów. Poniżej Zamawiający
przedstawia miejscowości z których należy odebrać i odwieźć dzieci oraz placówki oświatowe stan na dzień 9 sierpnia 2019 r.. Liczba dzieci i wykaz miejscowości może ulec zmianie w trakcie
realizacji umowy. Miejscowość Liczba dzieci Szkoła w Olsztynie Klebark Wielki 1 Ul.
Mariańska 3A Klewki 2 Ul. Piłsudskiego 42 Ul. Turowskiego 1 Purda 1 Ul. Żołnierska 27
Prejłowo 1 Ul. Piłsudskiego 42 Stary Olsztyn 2 Ul. Turowskiego 1 Ul. Kołobrzeska 29 Patryki 1
Ul. Żołnierska 27 Ostrzeszewo 2 Ul. Turowskiego 1 RAZEM 10 3. Wykonawca w ramach
realizacji przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do: 1) opracowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras/trasy dowozu uczniów z domu do placówki
oświatowej i z placówki oświatowej do domu i do przedstawienia ich/jej do akceptacji
Zamawiającemu. W trakcie realizacji usługi trasa może być za zgodą Zamawiającego
modyfikowana w zależności od potrzeb zamawiającego lub na wniosek wykonawcy w
uzasadnionych sytuacjach. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, a w okresie
trwania umowy, zamawiający dostarczy wykonawcy dane niezbędne do opracowania przebiegu
tras/trasy dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz powrotu do domu, tj. wykaz ilości
uczniów objętych usługą dowozu i ich adresy zamieszkania. Dowóz nie obejmuje zajęć innych
niż obowiązkowe zajęcia szkolne organizowane i prowadzone przez szkołę, tzn. nie obejmuje
zajęć nienależących do zadań szkoły, w których dziecko bierze udział np. na skutek decyzji
rodzica (zajęcia rehabilitacyjne, itp.). 2) w uzasadnionych sytuacjach - w przypadkach nagłego i
niespodziewanego zamknięcia ulic bądź utrudnień uniemożliwiających przejazd ulicami, po
których odbywają się przewozy zgodnie z trasami zatwierdzonymi przez zamawiającego,
wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trasy przejazdu. W przypadku, gdy realizacja
przewozów po trasie podstawowej nie będzie możliwa (np. remonty ulic) przewóz uczniów
należy wykonać na trasie przebiegającej możliwie najbliżej trasy podstawowej, 3) wykonawca
zobowiązany będzie uzgodnić godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych uczniów z ich
rodzicami oraz z dyrektorami szkół w taki sposób, aby zapewnić uczniom przybycie do szkoły
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, wynikających z planów lekcji oraz odebrać każdego z
uczniów po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie następował bezpośrednio
z miejsca ich zamieszkania. Grupę uczniów uprawnionych do dowozu, uczęszczających do tej
samej szkoły, należy dowieźć na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej w tej szkole.
Organizacja powrotu do domu uczniów musi uwzględniać zakończenie zajęć przez wszystkich
dowożonych uczniów z danej szkoły, 4) usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i
zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych, 5) w przypadku niedyspozycji danego
ucznia objętego dowozem (np. z powodu choroby) rodzic zobowiązany będzie do
wcześniejszego powiadomienia wykonawcy o niedyspozycji dziecka, a w konsekwencji o braku
konieczności przyjazdu po dziecko, 6) wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i
udzielania informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania przewozów objętych umową, pod
numerem telefonu podanym do wiadomości zamawiającemu - numer ten zostanie przekazany
rodzicom uczniów objętych dowozem oraz dyrektorom szkół, do których odbywa się dowóz.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania stałego kontaktu z zamawiającym,
dyrektorami poszczególnych szkół oraz rodzicami uczniów objętych dowozem, w szczególności
uzgadniania z rodzicami uczniów godzin odbioru dziecka z domu przed zajęciami i powrotu
dziecka do domu oraz bieżącego informowania o zmianach w organizacji przewozów, 7) dowóz
uczniów do szkół musi odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz
spełniającym parametry techniczne nie gorsze niż określone poniżej: a) Pojazd/pojazdy typu bus,
rok produkcji - nie wcześniej niż 2010r, dostosowany/dostosowane do przewozu dzieci
niepełnosprawnych. b) Wyposażony/wyposażone w siedzenia z pasami bezpieczeństwa,
sprawny/sprawne technicznie (posiadający/posiadające aktualne badania techniczne), c)
Wyposażony/wyposażone w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, nawiewy powietrza i
oświetlenie, d) Pojazd/pojazdy wyposażony/wyposażone w autokomputer wyposażony w kartę
sim wskazaną przez Zamawiającego lub do odbioru sygnału GPS. Autokomputer musi
wyświetlać m.in. lokalizację, czas przejazdu. e) Pojazd do 9 osób musi być wyposażony w
kamerę rejestrującą przebieg trasy pojazdu, natomiast pojazdy powyżej 9 osób muszą być
wyposażone w dwie kamery (jedna rejestruje przebieg trasy pojazdów, druga rejestruje wnętrze
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pojazdu, skierowana na pasażerów). f) W przypadku konieczności dowozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich Wykonawca ma obowiązek zapewnić taki środek
transportu o parametrach technicznych przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
który umożliwi transport takich uczniów, wyposażony w windę, a także w system
zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się po pojeździe w czasie jazdy. 8)
wykonawcy, z tytułu awarii środka transportu, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
przysługiwać będzie możliwość wprowadzenia zastępczego środka transportu za podstawowy
środek transportu. Pojazd zastępczy musi spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia. Wprowadzenie zastępczego środka transportu wymagać będzie pisemnej zgody
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia zamawiającemu w formie
elektronicznej, faksem lub w formie pisemnej zamiaru wprowadzenia do ruchu zastępczego
środka transportu oraz przedstawienia kserokopii dowodu rejestracyjnego zastępczego środka
transportu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie pisemnie określić przewidywany czas
kursowania zastępczego pojazdu, wskazać jego parametry techniczne oraz uzasadnić przyczynę
wycofania podstawowego środka transportu z ruchu drogowego, 9) w przypadku zdarzenia
uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy środkiem transportu (np. awaria, kolizja drogowa),
wykonawca zobowiązany będzie uruchomić, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili jego
wystąpienia, zastępczy środek transportu. O zaistnieniu takiej sytuacji wykonawca zobowiązany
będzie niezwłocznie powiadomić zamawiającego, a także dyrektorów poszczególnych szkół i
rodziców uczniów – jeżeli zaistniała sytuacja spowoduje spóźnienie w przybyciu uczniów na
zajęcia lub przy ich odbiorze po zajęciach, 10) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia
kierowcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia odpowiednie do kierowania pojazdami
wyszczególnionymi w ofercie (prawo jazdy i wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne lub
inny dokument uprawniający do przewozu osób). W przypadku nieobecności kierowcy
wskazanego do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo. Osoba
zastępująca kierowcę musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymienione wyżej.
4. Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie prawo do
dokonywania kontroli realizacji świadczonych usług. Wykonawca będzie zobowiązany
umożliwić dokonywanie upoważnionym pracownikom zamawiającego kontroli realizacji
świadczonych usług oraz odnotowywanie w karcie drogowej pojazdu uchybień stwierdzonych
podczas kontroli. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i
zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda
materialna, spowodowana działalnością wykonawcy. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług, w szczególności w
pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usług objętych umową oraz szkód osobowych i rzeczowych
powstałych w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym także
szkód komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania zamawiającego o
wszelkich wypadkach i kolizjach, w tym w wyniku których nastąpiły przypadki zranienia i
śmierci pasażerów, jak również wystąpienia innych zagrożeń dla funkcjonowania komunikacji
zbiorowej, a także do przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług
objętych przedmiotem zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia/zmniejszenia liczby przewożonych osób niepełnosprawnych do 30%. W przypadku,
w którym zmiana liczby przewożonych osób niepełnosprawnych spowoduje
zwiększenie/zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, nowa dzienna stawka
płatności za realizację przedmiotu zamówienia zostanie określona na zasadach zawartych w
umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
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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:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., ponieważ każda z ofert przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wymagał od
Wykonawców podania kwoty w ofercie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg ceny
uśrednionej zryczałtowanej opłaty za jeden dzienny przewóz. W terminie składania ofert (28
sierpnia 2019 r., godzina 10:15), wpłynęły cztery oferty, złożone przez: PUH Tłoczkowski
Arkadiusz, Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn, oferta opiewająca na kwotę 498,00 złotych
brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg ceny uśrednionej zryczałtowanej opłaty za
jeden dzienny przewóz, FASTER Typa Radosław, ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn, oferta
opiewająca na kwotę 549,00 złotych brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg ceny
uśrednionej zryczałtowanej opłaty za jeden dzienny przewóz, Inter-Trans Krzysztof Kobus, ul.
Jana Pawła II 15, 11-040 Dobre Miasto, oferta opiewająca na kwotę 529,00 złotych brutto za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg ceny uśrednionej zryczałtowanej opłaty za jeden
dzienny przewóz, Transport Osobowy Lucjan Kobus, ul. Kościuszki 30, 11-040 Dobre Miasto,
oferta opiewająca na kwotę 487,00 złotych brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg
ceny uśrednionej zryczałtowanej opłaty za jeden dzienny przewóz. Na sfinansowanie zadania pn.:
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek
oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna”, Zamawiający miał przeznaczoną kwotę 32
000,00 złotych brutto. Zamawiający pismem ZP.271.25.2019 w dniu 28 sierpnia 2019 r. na stronie
internetowej https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty
uznając i wybierając ofertę nr 4 złożoną przez Transport Osobowy Lucjan Kobus, ul. Kościuszki
30, 11-040 Dobre Miasto. Wykonawca Transport Osobowy Lucjan Kobus, ul. Kościuszki 30, 11040 Dobre Miasto pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie 29
sierpnia 2019 r., Nr dz. k. 11934) poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z podpisania
umowy. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, ponieważ cena oferty, z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą postanowiono przeznaczyć na sfinansowanie tego 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.
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