
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 56574-2016 z dnia 2016-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rusiec 
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec. Zakup biletów obejmuje dowożenie i odwożenie 
uczniów do i ze szkół. Zakup biletów obejmuje dowożenie... 
Termin składania ofert: 2016-04-04  

 

Rusiec: Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. 
Numer ogłoszenia: 100892 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016 
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: 56574 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 
0-43 6766011, faks 0-43 6766290. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do i ze 
szkół w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów 
miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec. 
Zakup biletów obejmuje dowożenie i odwożenie uczniów do i ze szkół. Zakup biletów 
obejmuje dowożenie uczniów w granicach administracyjnych Gminy Rusiec. Bilety w roku 
szkolnym 2016/2017 obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu uczniów:Trasa nr 
1: Rusiec - Kuźnica - Leśniaki - Pawłów - Rusiec na odcinku 18 km - 39 uczniów,Trasa nr 2: 
Rusiec - Zalasy - Antonina - Rusiec Kolonia - Rusiec na odcinku 13 km - 21 uczniów,Trasa 
nr 3: Rusiec - Dąbrowa Rusiecka - Rusiec na odcinku 10 km - 33 uczniów,Trasa nr 4:Rusiec - 
Dębina - Żary - Rusiec na odcinku 9 km - 10 uczniów, Trasa nr 5: Wola Wiązowa - 
Wincentów - Dęby Wolskie - Kolonia Dęby Wolskie - Annolesie - Mierzynów - Wola 
Wiązowa na odcinku 14 km - 67 uczniów, Trasa nr 6: Wola Wiązowa - Nowa Wola - Fajnów 
- Salomejów - Zakurowie - Prądzew - Kurówek Prądzewski - Wola Wiązowa na odcinku 25 
km - 45 uczniów, Trasa nr 7 Wola Wiązowa - Aleksandrów - Dąbrówki Kobylańskie - Wola 
Wiązowa na odcinku 14 km - 33 uczniów. Bilety w roku szkolnym 2017/2018 obejmować 



będą następujące trasy dowozu i odwozu uczniów: Trasa nr 1: Rusiec - Kuźnica - Leśniaki - 
Pawłów - Rusiec na odcinku 18 km - 36 uczniów, Trasa nr 2: Rusiec - Zalasy - Antonina - 
Rusiec Kolonia - Rusiec na odcinku 13 km - 13 uczniów, Trasa nr 3: Rusiec - Dąbrowa 
Rusiecka - Rusiec na odcinku 10 km - 38 uczniów, Trasa nr 4: Rusiec - Dębina - Żary - 
Rusiec na odcinku 9 km - 9 uczniów, Trasa nr 5: Wola Wiązowa - Wincentów - Dęby 
Wolskie - Kolonia Dęby Wolskie - Annolesie - Mierzynów - Wola Wiązowa na odcinku 14 
km - 63 uczniów, Trasa nr 6: Wola Wiązowa - Nowa Wola - Fajnów - Salomejów - 
Zakurowie - Prądzew - Kurówek Prądzewski - Wola Wiązowa na odcinku 25 km - 46 
uczniów, Trasa nr 7 Wola Wiązowa - Aleksandrów - Dąbrówki Kobylańskie - Wola Wiązowa 
na odcinku 14 km - 29 uczniów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli oraz w drodze powrotnej. 
Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom 
dodatkowo opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba 
pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia 
bezpieczeństwa w trakcie przewozu do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego 
wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, zapewnienia opieki podczas przejścia 
uczniów z autobusu do budynku szkoły, opieki i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie 
się dzieci w czasie przejazdu. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się 
zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i 
godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku 
szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować 
się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. Uczniowie z 
wszystkich w/w tras muszą być dowiezieni na zajęcia szkolne na godzinę 8.00. Zajęcia 
lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbywać się będą dwa razy w tygodniu 
od 8.00 do 13.30, trzy razy w tygodniu od 8.00 do 14.35. Zajęcia lekcyjne w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej odbywać się będą raz w tygodniu od 8.00 do 
13.30, cztery razy w tygodniu od 8.00 do 14.25. Szczegółowy harmonogram dowozu dzieci 
do szkół przekażą Dyrektorzy szkół Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. W 
przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający właściwe 
wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania 
przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi 
przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Ze względu na różne kierunki 
dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi 
miejscowościami przedstawionymi w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do podania 
jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 

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: 22.04.2016. 



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przewozy Autokarowe JAGUAR, Korablew 36, 97-438 Rusiec, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480002,23 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 441849,40  
 Oferta z najniższą ceną: 303467,20 / Oferta z najwyższą ceną: 441849,40  
 Waluta: PLN . 

 


