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Ogłoszenie nr 510123704-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Gmina Rusiec: DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I 2021/2022
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: 543570-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540096220-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rusiec, Krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska 35, 97-438
Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, e-mail anastazja.dzbik@gminarusiec.pl, faks 0-43 6766290.
Adres strony internetowej (url): www.rusiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I 2021/2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 3/2020
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:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów
uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec. Zakup biletów
obejmuje dowożenie oraz odwożenie uczniów do i z przedszkoli i szkół. Zakup biletów obejmuje
dowożenie i odwożenie uczniów w granicach administracyjnych Gminy Rusiec.1.2 Bilety w roku
szkolnym 2020/2021 obejmować będą następujące trasy dowozu i odwozu uczniów: 1.2.1 Trasa
1: Rusiec – Kuźnica – Leśniaki – Pawłów – Rusiec na odcinku 18 km – 25 uczniów; 1.2.2 Trasa
2: Rusiec – Zalasy – Antonina – Rusiec Kolonia – Rusiec na odcinku 13 km – 20 uczniów; 1.2.3
Trasa 3: Rusiec – Dąbrowa Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km – 37 uczniów; 1.2.4 Trasa 4:
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Rusiec – Dębina – Żary – Rusiec na odcinku 9 km – 2 uczniów; 1.2.5 Trasa 5: Wola Wiązowa –
Wincentów - Dęby Wolskie –Kol. Dęby Wolskie – Annolesie - Wola Wiązowa - na odcinku 14
km - 59 uczniów; 1.2.6 Trasa 6: Wola Wiązowa – Nowa Wola – Fajnów- Salomejów - Zakurowie
- Prądzew - Kurówek Prądzewski - Wola Wiązowa – na odcinku 25 km – 50 uczniów; 1.2.7
Trasa 7: Wola Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Mierzynów - Wola Wiązowa
na odcinku 14 km - 42 uczniów; 1.3 Bilety w roku szkolnym 2021/2022 obejmować będą
następujące trasy dowozu i odwozu uczniów: 1.3.1 Trasa 1: Rusiec – Kuźnica – Leśniaki –
Pawłów – Rusiec na odcinku 18 km – 21 uczniów; 1.3.2 Trasa 2: Rusiec – Zalasy – Antonina –
Rusiec Kolonia – Rusiec na odcinku 13 km – 22 uczniów; 1.3.3 Trasa 3: Rusiec – Dąbrowa
Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km 42 uczniów; 1.3.4 Trasa 4: Rusiec – Dębina – Żary –
Rusiec na odcinku 9 km – 2 uczniów; 1.3.5 Trasa 5: Wola Wiązowa – Wincentów - Dęby
Wolskie – Kol. Dęby Wolskie – Annolesie - Wola Wiązowa - na odcinku 14 km - 55 uczniów;
1.3.6 Trasa 6: Wola Wiązowa – Nowa Wola – Fajnów- Salomejów - Zakurowie- Prądzew Kurówek Prądzewski - Wola Wiązowa – na odcinku 25 km – 45 uczniów; 1.3.7 Trasa 7: Wola
Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Mierzynów - Wola Wiązowa na odcinku 14
km - 45 uczniów; 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i
uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli oraz w drodze powrotnej. 1.5 Wykonawca
podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom oraz dzieciom
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 i uczniów, zapewnienia opieki podczas przejścia dzieci i uczniów z
autobusu do budynku szkoły oraz przedszkola, opieki i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie
się dzieci i uczniów w czasie przejazdu. 1.6 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. 1.7 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 pięć razy w tygodniu od 8.00 do
14.35. Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej odbywać się będą
pięć razy w tygodniu od 8.00 do 14.25. Szczegółowy harmonogram dowozu dzieci do szkół
przekażą Dyrektorzy szkół Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 1.8 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. 1.9 Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w
zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach
technicznych i jakościowych. 1.10 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). 1.11 Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania
umowy może ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami
nie skutkują zmianą w jednostkowej cenie biletów. 1.12 Rozliczenia będą wykonywane w cyklu
miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych. 1.13 Imienna lista uczniów, dla
których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektora
szkoły - przed rozpoczęciem każdego miesiąca. 1.12 Wykonawca jest zobowiązany do
punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu. 1.13 Co najmniej jeden pojazd,
którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania, muszą posiadać minimum
69 miejsc siedzących, gwarantując możliwość przewożenia pojazdem jednocześnie co najmniej
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34 pasażerów przy uwzględnieniu wymogów sanitarnych, wdrożonych w związku z epidemią
COVID-19, w przypadku ich obowiązywania w trakcie wykonywania zamówienia. 1.14 W
przypadku obowiązywania w trakcie wykonywania zamówienia ograniczeń w zakresie ilości osób
mogących jednocześnie podróżować pojazdem, wynikających z wymogów sanitarnych
wdrożonych w związku z epidemią COVID-19, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
takiej ilości kursów pojazdów na danej trasie, która zagwarantuje dowiezienie oraz odwiezienie
wszystkich uczniów i dzieci do oraz ze szkół i przedszkoli z uwzględnieniem wskazanych
wcześniej ograniczeń. 1.15 Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, AC i NNW.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

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: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 560924.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Przewozy Autokarowe "JAGUAR" Katarzyna Kusiak
Email wykonawcy: biuro@jaguar-przewozy.pl
Adres pocztowy: Korablew 36
Kod pocztowy: 97-438
Miejscowość: Rusiec
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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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 130.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130.00
Waluta: PLN
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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