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Ogłoszenie nr 550l9l68l -N-2020 z dnia02-|0-2020 r.

Bartniczka: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 202012021

OGŁOSZENIE O ZAMJARZE ZA\ryARCIA UMOWY _

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nię

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierryli przeprowadzenie

postępowania

nie

Postępowa n ie j est przep rowa dzane wspóln ie przez zam awiaj ących

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nię

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, Krajowy numer identyfikacyjny 871l l842500000, ul.

Brodnicka 8,87-32l Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.564 936 8l0, e-mail

przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 83ż.

A dres strony internetowej (url) : włlłv. b i p. bartn i c zka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMA\ryIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowózuczniów do szkół na tęrenie

gminy Bartniczka w roku szkolnym 20201202l

Numer referencyjny WIŚR.27 1.2,t9.2020

Przęd wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalves, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań):

Okręślenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczęnie usfugi polegającej

na dowozię uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 201912020 w Szkole

Podstawowej w Radoszkach orazw Szkole Podstawowej w Jastrzębiu z punkturozpoczęcia trasy

oraz miejsc Wznaczonych w poszczególnych miejscowościach do szkół, a następnie po zakończeniu

zajęć lekcyjnych ich rozvviezięnie do wskazanych miejsc w poszcze1ólnych miejscowościach, W

przedmiotowym przetargu cena usługi ustalana jest jako cena za l km faktycznie ptzejechanych

kilometrów.Liczba kilomętrów wykonanej usługi liczona jest od miejscowości rozpoczynającej

dowóz do miejsca zakończęnia rozwozu.Dojazdy do miejsc początkowych tras dowozu

poszczególnych autobusów oferent winien wliczyć, jako swoje koszty związane z wykonywaniem

zamówienia. Rozmiar przedmiotu zamówienia z zakresię podanej ilości kilometrów określony jest

przez dyrektorów poszczególnych szkół. Rzeczywista ilość kilometrów wynikaó będzie z

faktycznego zapotrzebowania zamawiającego.Godziny kursowania autobusu szkolnego ustalane są

elastycznie z dyrektorami szkół, zgodnie z potrzebami.Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie

z f akty czn e go zap otr zeb o w an i a zam aw i aj ąc e g o .
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IL5) Główny Kod CPV: 60l12000-6

II.6) Całkowita wańość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 43952.40

Waluta:

pln

SEKCJA III: PROCEDaRA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówięnie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

postępowaniewszczęte zostało na podstawie 67 ust. l pkt 3 ustawy pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu orazwyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zgodnie z treścią art. 67 ust,1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający moze udzielić zamówięnia z

wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ze względu na

wyjątkową sytuację niewynikającązprzyczynleżących po stronie zamawiającego, której nie

mógł on ptzewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówięnia, a nie można

zachowaÓ terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,W postępowaniu

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi.

W dniu 2.10.2020 odstąpiono od umowy o świadczenie usług na skutek przyczyn leżących po

stronię wykonawcy. Ponięważ zamawiający nie przewidywał na etapie przetargutakich

naruszeń, które skutkowałyby zasadnością odstąpienia od umowy zaistniałaprzesłanka z art. 67

ust, l pkt 3 ustawy Pzp,

3z1

SEKCJA IW ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWrENIA
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NAZWA I ADRES WYKONA\ryCY KTOREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIC ZAMOWIENIA:

Kujawsko-Pomorski Transpoń Samochodowy SA, biurozaruadu@kpts.com.pl, ul.

Więniecka 39, 87-800, Włocławek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA, biurozarzadu@kpts.com.pl, ul.

Wieniecka3g, 87-800, Włocławek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie
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