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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dowóz uczniów i dzieci na terenie gminy.

Ogłoszenie nr 510136650-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Gmina Łambinowice: Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie
Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie. 

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: 555690-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łambinowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul. Tadeusza Zawadzkiego  29, 48-316  Łambinowice, woj.
opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-mail ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.10.20

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: 

Zakres zamówienia obejmuje: I część zamówienia: Część pierwsza obejmuje dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli z miejscowości:
Dworzysko, Szadurczyce, Okopy, Sowin, Wierzbie do Łambinowic i odwóz uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli w Łambinowicach i Bielicach
do miejscowości: Sowin, Wierzbie, Okopy, Bielice, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Szadurczyce. Łączna długość trasy jednego dnia wynosi:
127 km (dwa dowozy i dwa odwozy jednego dnia). Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać niewielkim zmianom
zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów, ale nie
przekroczy w ramach umowy w sumie 130 km dziennie. Ilość osób przewożonych jest zmienna i ze względu na osoby wsiadające i
wysiadające może w sumie dziennie wynosić nawet 120 osób (tej liczby nie przekroczy), jednakże w tym samym czasie w autobusie nie
będzie przewożonych więcej niż w sumie 55 osoby, dlatego wykonawca ma obowiązek użycia pojazdu co najmniej 55 osobowego, w tym z 44
miejscami siedzącymi. II część zamówienia: Część druga zamówienia obejmuje przewóz uczniów z miejscowości: Bielice, Malerzowice Wielkie,
Dworzysko, Łambinowice, Budzieszowice, Jasienica Dolna i Lasocice do Nysy i odwóz po zajęciach do w/w miejscowości dwa razy w ciągu
dnia. Uwzględniono fakt, że z Dworzyska, Łambinowic, Malerzowic Wielkich, Bielic i Jasienicy Dolnej planuje się dowozić tylko po 1 uczniu,
natomiast zakłada się, że przez Budzieszowice będzie potrzeba czterokrotnego przejazdu w ciągu jednego dnia, oraz że będzie potrzeba
dojazdu jeszcze do innej miejscowości w związku z indywidualnym planem lekcji uczniów. Jednocześnie dwukrotny dojazd do Budzieszowic w
rzeczywistości, w związku ze zbieżnym planem zajęć uczniów, może nie być potrzebny. Obecnie zakłada się, że będzie istniała potrzeba
dowozu na tej trasie minimum grupy 8 uczniów + opiekun - jednym pojazdem; dlatego pojazd musi być przystosowany do przewozu co
najmniej 12 osób, w tym wszystkie miejsca siedzące. Łączna długość tarasy jednego dnia wynosić ma 189 km (dwa dowozy i dwa odwozy).
Długość rozliczanej trasy może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z nowych decyzji o kształceniu
specjalnym dzieci, zakończenia przez uczniów nauki, zmiany miejsca zamieszkania ucznia i innych okoliczności mających wpływ na przebieg
trasy. W takich przypadkach zakłada się możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy. Plan dowozów dla części drugiej zamówienia
wynikać będzie z indywidualnego planu zajęć przewożonych uczniów. Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić dowóz
pojazdem o takim samych parametrach – w czasie 1 h od powstania awarii.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
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: 23/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95000 
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dowóz uczniów z terenu gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie.

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "EUROTAM" Zbigniew Paradowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Opolska 1 
Kod pocztowy: 49-130 
Miejscowość: Tułowice 
Kraj/woj.: Polska 

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 102600.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102600.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167010.00 
Waluta: zł

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 61222.22 
Waluta

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: Transport Osobowy Ewa Maciejczyk 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. J. Kraszewskiego 6 
Kod pocztowy: 49-100 
Miejscowość: Niemodlin 
Kraj/woj.: Polska 

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 66120.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66120.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82080.00 
Waluta:

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. 
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