
Ogłoszenie nr 348921 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.

Baćkowice: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie
gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 334315 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 336908 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach, krajowy
numer identyfikacyjny 117676400000, ul. Baćkowice 100  , 27552   Baćkowice, państwo Polska, woj.
świętokrzyskie, tel. 158 686 208, faks 15 8686208 wew. 22, e-mail romanszcz@onet.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł
umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy
Baćkowice na rok kalendarzowy 2017”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GZEAS.271.1.2016



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 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek
szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017”. Na zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia składa się: 1. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie, Zespołu Szkół Publicznych
w Baćkowicach na rok kalendarzowy 2017 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach – wg
Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia oraz
zmiany częstotliwości wyjazdów i ilości uczniów korzystających z tych przejazdów. Powyższe zmiany
wynikać będą ze zmian struktur oświatowych powstałych na skutek wdrożenia odpowiednich ustaw,
rozporządzeń oraz zarządzeń. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać
cenę za przewóz 1 ucznia na wszystkich trasach w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego). Określenia
rodzaju usług wg wspólnego słownika zamówień CPV: 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego
transportu drogowego osób. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: przejazdy dzieci i młodzieży
szkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku kalendarzowego 2017,
począwszy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Dowóz dzieci do placówek szkolnych musi być
zapewniony najpóźniej na godz. 6.56 ( Gołoszyce I – Modliborzyce – Oziębłów – Rudniki – Piskrzyn –
Janczyce – Baranówek - Baćkowice), 7.05 ( Gołoszyce I – Modliborzyce – Piskrzyn – Baranówek -
Baćkowice), 6.45 ( Wszachów – Nieskurzów Nowy - Baćkowice), 7.15 ( Wszachów – Piórków –
Nieskurzów Nowy - Baćkowice), natomiast odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 – 14.50
13.50 (Baćkowice – Baranówek – Janczyce – Piskrzyn – Modliborzyce – Rudniki – Oziębłów Gołoszyce
I), 14.05 (Baćkowice – Nieskurzów Nowy – Wszachów) 14.40 (Baćkowice – Nieskurzów Nowy –
Wszachów 14.50 ( Baćkowice – Baranówek – Janczyce – Piskrzyn – Modliborzyce – Rudniki – Oziębłów
– Gołoszyce I) Autobusy na trasie: 13.10 (Baćkowice – Baranówek – Janczyce – Piskrzyn – Modliborzyce
– Rudniki – Oziębłów – Gołoszyce I) Autobus przejeżdżający przez miejscowości: Nieskurzów Nowy
(Placówka Op. Wych.) –Zajesienie – Piórków ( W Nieskurzowie Nowym przejeżdżający po godz. 7.00)
Powyższe godziny mogą ulec zmianie jedynie w niewielkim zakresie. Wykonawca będzie informowany o
planowanych zmianach, co najmniej 2 dni przed ich zaistnieniem. Wymaga się, aby wszystkim
przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów musza być w
pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być
utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT139103.70
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓ WIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Saochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ,  27-400 Ostrowiec
Św., ul. Żabia 40,  27-400,  Ostrowiec Świętkrzyski,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 150 232.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150 232.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150 232.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEG OCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..



Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Baćkowicach
Zamawiający

Strona główna BZP

Moje ogłoszenia
Nowe

Przeglądaj

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Pozostałe
Zmień hasło

Wyloguj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-11-22 (numer ogłoszenia 
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierowa
biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
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