Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół
w Dąbrowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015891
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Rynek 17
1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-352
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: 242522587
1.5.8.) Numer faksu: 242522587
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@dabrowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dabrowice.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.dabrowice.pl/zamowienia/pokaz/1892
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół
w Dąbrowicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d256ced-fe7c-11eb-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149998/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.04.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 150803,30 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz dzieci i młodzieży z
terenu gminy Dąbrowice i części gminy Chodów do Zespołu Szkół w Dąbrowicach” (w okresie od
1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) taborem Wykonawcy w dniach nauki szkolnej. Dowóz
realizowany będzie na podstawie biletów miesięcznych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: Dowóz
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowice i części Gminy Chodów do Zespołu Szkół w
Dąbrowicach tj. od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć
dydaktycznych w oparciu o zakupione bilety miesięczne. Liczba biletów jest prognozowana i
może ulec zmianie. Wykonawca zapozna się z każdą trasą dowozu dzieci i na własną
odpowiedzialność ustali odległości, na podstawie, których określi ceny biletów miesięcznych dla
dzieci. Z przedmiotu objętego zamówieniem korzystać będzie około 125 dzieci i młodzieży.
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienną listę dzieci dojeżdżających do
Zespołu Szkół w Dąbrowicach z poszczególnych miejscowości najpóźniej na 5 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. O rozpoczęciu
dowożenia dziecka w trakcie miesiąca Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie,
składając zamówienie na bilet miesięczny dla tego dziecka. Wykonawca dostarczy bilety
miesięczne do szkół najpóźniej na2 dni robocze poprzedzające miesiąc realizacji zamówienia. W
pierwszym miesiącu realizacji usługi dopuszczone jest dostarczenie biletów na początku
miesiąca. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby przewożonych dzieci oraz zmiany liczby
przewożonych dzieci na poszczególnych liniach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez
szkołę Linie komunikacji muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały
bezpieczny dojazd do szkoły i powrót ze szkoły w dniach nauki szkolnej. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy Wykaz linii
komunikacyjnych, rozkład jazdy i lokalizacja przystanków musi być uzgodniona z
Zamawiającym. W ten sam sposób mogą być wprowadzane zmiany w rozkładzie jazdy w trakcie
realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowozu i rozwozu
dzieci, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na potrzeby szkoły – zmiana musi być
niezwłocznie uwzględniona przez Wykonawcę po uzyskaniu informacji od Zamawiającego.
Nauka w Zespole Szkół w Dąbrowicach rozpoczyna się o godz. 8.00 (rozpoczęcie dowozu z
pierwszych przystanków około godz. 6.55). Zamawiający wymaga, aby liczba autobusów, liczba
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kursów oraz liczba miejsc siedzących w autobusie na poszczególnych trasach była
wystarczająca dla wszystkich przewożonych dzieci według imiennego wykazu sporządzonego
przez Zamawiającego oraz ewentualnie według wykazu dodatkowego, jeżeli wystąpi
konieczność rozpoczęcia dowożenia jakiegoś dziecka w trakcie danego miesiąca. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dojazdy na podstawie tych samych biletów
miesięcznych w przypadku odpracowywania zajęć szkolnych. Pojazdy służące do przewozu
muszą spełniać warunki techniczne niezbędne do dopuszczenia w ruchu drogowym, w tym
między innymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z
2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) Usługa dotyczy dowozu na następujących trasach na terenie
gminy Dąbrowice: - Dąbrowice –Ostrówki –Dąbrowice Dąbrowice – Ostrówki – Dąbrowice
(Dąbrowice szkoła, Ostrówki, Ostrówki I, Ostrówki II, Ostrówki III, Żakowiec, Witawa, Witawa I,
Dąbrowice szkoła) - Dąbrowice –Dzięgost –Dąbrowice Dąbrowice – Dzięgost – Dąbrowice
(Dąbrowice szkoła, Dąbrowice, pow. Kutno, Mariopol, Augustopol, Augustopol I, Augustopol II,
Augustopol III, Augustopol IV, Majdany, Dzięgost, Dąbrowice szkoła)
- Dąbrowice – Zgórze – Dąbrowice Dąbrowice – Zgórze – Dąbrowice (Dąbrowice szkoła, Liliopol,
Piotrowo, Baby skrzyżowanie, Baby OSP, Baby rondo, Zgórze, Dąbrowice szkoła), - Dąbrowice
– Władysławów – DąbrowiceDąbrowice–Władysławów – Dąbrowice (Dąbrowice szkoła,
Jagiełłów (pow. kolski, gm. Chodów), Kaleń Parcel (pow. kolski, gm. Chodów), Długie(pow.
kolski, gm. Chodów), Dzierzbice (pow. kolski, gm. Chodów), Niwki (pow. kolski, gm. Chodów),
Studzień (pow. kolski, gm. Chodów), Kaleń Duża (pow. kolski, gm. Chodów), Budy Gole (pow.
kolski, gm. Chodów), Władysławów (pow. kolski, gm. Chodów), Dąbrowice szkoła. Zamawiający
jako jedno z kryteriów oceny uwzględnił stworzenie połączenia autobusowego DąbrowiceKrośniewice przez miejscowość Ostrówki. Opiekę nad uczniami w trakcie dowozu do szkoły
oraz w drodze powrotnej zapewnia Zamawiający.
4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175500,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175500 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175500,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5070012235
7.3.3) Ulica: ul. Belwederska 7A
7.3.4) Miejscowość: Łęczyca
7.3.5) Kod pocztowy: 99-100
7.3.6.) Województwo: łódzkie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-08
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175500,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-06-30
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