
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z
zapewnieniem opieki w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Planetorza 52

1.5.2.) Miejscowość: Cisek

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-253

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774871172

1.5.8.) Numer faksu: 774871140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@cisek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z
zapewnieniem opieki w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b97b38-79fa-11ec-beb3-a2bfa38226ab
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022601/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034149/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPD.271.2.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
Cisek wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do szkół: Część I - dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. J.Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu ul.
Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, w terminie 187 dni od dnia 14 lutego 2022r. z
wyłączeniem wakacji, ferii, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć oraz dni, w których
zajęcia nie będą się odbywały z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w
tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w
przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania lub innej formy nauczania nie wymagającej
dowozu uczniów. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz uczniom zgodnie z ustaleniami z osobą
reprezentującą Zamawiającego. Wykonawca zapewni dowożonym uczniom opiekę tj.
opiekunów w czasie dowozu na zajęcia oraz odwozu ich do miejsca zamieszkania po
zakończonych zajęciach. Uczniowie muszą zostać dowiezieni do szkół oraz odwiezieni po
zajęciach w godzinach podanych w zał. nr 7 SWZ. Dowóz uczniów musi się odbywać na trasie:
punkt odbioru ucznia (miejsce zamieszkania ucznia) – szkoła oraz szkoła – punkt przekazania
ucznia pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych (miejsce zamieszkania). Zestawienie tras
dowozu, ilości uczniów oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz ich powroty stanowi zał. nr 7
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SWZ. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im J. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu, ul.
Krasickiego 10, 47-206 K-Koźle: SUKOWICE - K-Koźle - 13 km - 2 uczniów. Zamawiający w
przypadku zaistnienia okoliczności na które nie ma wpływu zastrzega sobie możliwość
dokonania zmian (zmniejszenie, zwiększenie) w ilości dowożonych uczniów, trasach oraz w
godzinach dowozu. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały
wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 SWZ). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy przewozu uczniów oraz liczby uczniów do 20%
w stosunku do ustalonych w niniejszej umowie, z zachowaniem dotychczasowego
wynagrodzenia. Zmiana winna być podyktowana okolicznościami, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z
tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego tj. ilość
dowożonych dzieci oraz ilość dni świadczonych usług niż te które zostały określone w
przedmiocie zamówienia. Przewóz uczniów musi się odbywać odpowiednimi środkami
transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów niepełnosprawnych ich
opiekunów oraz z zachowaniem odpowiednich standardów. Wykonawca podczas realizacji
przedmiotu zamówienia musi dołożyć najwyższej staranności oraz podjąć wszelkie środki
ostrożności w celu bezpiecznego przewozu uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 15470,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
Cisek wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do szkół: CZĘŚĆ II: 1.dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Raciborzu ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, 2.dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu ul. Królewska19, 47-400
Racibórz, w terminie 187 dni od dnia 14 lutego 2022r. z wyłączeniem wakacji, ferii, przerw
świątecznych, dni wolnych od zajęć oraz dni, w których zajęcia nie będą się odbywały z powodu
okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania lub
innej formy nauczania nie wymagającej dowozu uczniów. W przypadku odpracowania zajęć
szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz
uczniom zgodnie z ustaleniami z osobą reprezentującą Zamawiającego. Wykonawca zapewni
dowożonym uczniom opiekę tj. opiekunów w czasie dowozu na zajęcia oraz odwozu ich do
miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach. Uczniowie muszą zostać dowiezieni do szkół
oraz odwiezieni po zajęciach w godzinach podanych w zał. nr 7 SWZ. Dowóz uczniów musi się
odbywać na trasie: punkt odbioru ucznia (miejsce zamieszkania ucznia) – szkoła oraz szkoła –
punkt przekazania ucznia pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych (miejsce zamieszkania).
Zestawienie tras dowozu, ilości uczniów oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz ich powroty
stanowi zał. nr 7 SWZ. 1.Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz,
BŁAŻEJOWICE - RACIBÓRZ - 18,1 km - 1 uczeń, 2.Dowóz uczniów do Zespołu Szkół
Specjalnych w Raciborzu ul. Królewska19, 47-400 Racibórz, ŁANY - RACIBÓRZ - 20,9 km - 2
uczniów,
Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności na które nie ma wpływu zastrzega sobie
możliwość dokonania zmian (zmniejszenie, zwiększenie) w ilości dowożonych uczniów, trasach
oraz w godzinach dowozu. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały
wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 SWZ). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy przewozu uczniów oraz liczby uczniów do 20%
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w stosunku do ustalonych w niniejszej umowie, z zachowaniem dotychczasowego
wynagrodzenia. Zmiana winna być podyktowana okolicznościami, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z
tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego tj. ilość
dowożonych dzieci oraz ilość dni świadczonych usług niż te które zostały określone w
przedmiocie zamówienia. Przewóz uczniów musi się odbywać odpowiednimi środkami
transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów niepełnosprawnych ich
opiekunów oraz z zachowaniem odpowiednich standardów. Wykonawca podczas realizacji
przedmiotu zamówienia musi dołożyć najwyższej staranności oraz podjąć wszelkie środki
ostrożności w celu bezpiecznego przewozu uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 44640,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło 5 ofert w tym do Części I
4 oferty. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w
wysokości dla Część I - 17 243,00 zł (brutto). Oferty nr 1 i 4 zostały odrzucone. Pozostałe oferty
które nie podlegają odrzuceniu opiewają na kwoty wyższe niż Zamawiający podał na stronie
prowadzonego postępowania. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49140,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68599,44 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęło 5 ofert w tym do Części II
- 3 oferty. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w
wysokości dla Część II - 49 757,00 zł (brutto). Oferty nr 3 i 4 zostały odrzucone. Pozostała oferta
która nie podlega odrzuceniu opiewa na kwotę wyższą niż Zamawiający podał na stronie
prowadzonego postępowania. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86177,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86177,52 PLN
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