Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 143977-2016 z dnia 2016-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubsko
Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do szkół położonych na
terenie gminy Lubsko zgodnie z wyznaczonymi trasami w terminie od 01.09.2016 do
31.12.2016 roku wraz z zapewnieniem im opieki. Przewozy dotyczą dni, w...
Termin składania ofert: 2016-08-08

Lubsko: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy
Lubsko
Numer ogłoszenia: 188091 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 143977 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie,
tel. 068 4576108, faks 068 4576200, 4576222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne dzieci i
młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i
punktualny dowóz dzieci do szkół położonych na terenie gminy Lubsko zgodnie z
wyznaczonymi trasami w terminie od 01.09.2016 do 31.12.2016 roku wraz z zapewnieniem
im opieki. Przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego, wyłączając przerwy świąteczne, obowiązujących w
województwie lubuskim oraz dni wolne od nauki. Przedmiot zamówienia obejmuje swym
zakresem 7 tras wyszczególnionych w części III niniejszej specyfikacji: -trasa nr 1 - (110
km/dzień)- autobus minimum 45 miejsc, -trasa nr 2 - (142 km/dzień) - autobus minimum 45
miejsca, -trasa nr 3 - (112 km/dzień) - autobus minimum 45 miejsc,, -trasa nr 4 - (126
km/dzień) - autobus minimum 45 miejsc, -trasa nr 5 - (133 km/dzień) - autobus minimum 45
miejsc, -trasa nr 6 - (139 km/dzień) - autobus minimum 45 miejsc, co daje ok. 762 km -trasa

nr 7 - max. 5 000 km (według potrzeb - dowóz uczniów/osób na zawody sportowe, wycieczki,
itp.), Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości
położonych na terenie Gminy Lubsko na podstawie tabeli opłat za bilety miesięczne ustalone
dla Gminy Lubsko i rozliczenia na podstawie faktycznie wydanych biletów. Wysokość
należności miesięcznej nie może przekroczyć kwoty brutto wynegocjowanej w niniejszym
postępowaniu przetargowym; - Wykonawca zobowiązuje się również dodatkowo umożliwić
przejazd na podstawie otrzymanych biletów w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne
od nauki szkolnej na zajęcia pozalekcyjne; - jednorazowe wyjazdy na zasadach wynajmu
autobusu na zasadach stawki w złotych za 1 kilometr; - punktualny i bezpieczny dowóz dzieci
i uczniów, w tym niepełnosprawnych, o których mowa w art. 14a 2-4 i art. 17 ust 2,3 i 3a pkt
1 i 2 ustawy o systemie oświaty do szkół położonych na terenie gminy Lubsko, zgodnie z
wyznaczonymi trasami; - Sporządzenie rozkładu jazdy zapewniającego dowóz dzieci z
miejscowości opisanych w części III niniejszej specyfikacji z zachowaniem: a. godzin
przyjazdu dzieci i młodzieży do szkół w Lubsku i Górzynie w godzinach pomiędzy 7.10 a
7.55; b. proponowane godziny wyjazdów po zakończonych zajęciach dzieci młodzieży szkół
w Lubsku, Górzynie i Mierkowie do poszczególnych miejscowości określa Wykaz tras
zamieszczony w części III niniejszej specyfikacji. - Planowany ilościowy wykaz dzieci i
młodzieży przyjeżdżających i wyjeżdżających ze Szkół w Lubsku i Górzynie obejmuje części
III niniejszej specyfikacji. - Zobowiązuje się wykonawcę do ustalenia rozkładu jazdy z
zachowaniem warunków określonych powyżej na podstawie własnych pomiarów długości
trasy przejazdów z poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem odbiorów dzieci z
istniejących przystanków. Ustalony przez Wykonawcę rozkład jazdy należy uzgodnić z
Dyrektorami szkół w terminie jednego tygodnia od rozpoczęcia danego roku szkolnego. - Do
sprawowania opieki nad uczniami Wykonawca zapewnia opiekuna. Opiekun musi być osobą
pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną za przestępstwa
popełnione umyślnie. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów.
Opiekunem nie może być kierowca autobusu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w Części II i Części III SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o., Ul. Jana z
Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186096,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 179800,00
Oferta z najniższą ceną: 179800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 179800,00
Waluta: PLN .

