
Ogłoszenie nr 510138427-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej

opieki w roku szkolnym 2019/2020

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: 557288-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny

63093680500000, ul. ul. Poznańska  11, 62-060  Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 618 197 137, e-mail przetargi.zeas@steszew.pl, faks 618 134 287.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-

wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZEAS.612.2.2019

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 dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew

do placówek szkolno-wychowawczych oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do

domu wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki uczniom w trakcie transportu. Wymagania

szczegółowe w zakresie przebiegu transportu 2.3.1.Planowana przez Zamawiającego liczba

uczniów do przewozu w roku szkolnym 2019/2020 (rozumianego jako przewóz uczniów na

trasie dom - szkoła i następnie odwożenie na trasie szkoła - dom) wynosi 29, z czego 17 uczniów

należy dowieźć do szkół w Poznaniu, 1 ucznia do ośrodka w Owińskach (dowóz tylko w
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poniedziałki, odwóz tylko w piątki), 11 uczniów do szkół w Mosinie. Szacowana dzienna ilość
kilometrów wynosi średnio 600km, maksymalnie 700 km na trasie dom-szkoła-dom dla

wszystkich pojazdów, nie wliczając dojazdów na trasę i zjazdów z trasy, co Wykonawca winien

oszacować we własnym zakresie. Szacowana ilość dni dowozów w roku szkolnym 2019/2020

wynosi 188 dni. 2.3.2.Poniżej Zamawiający określa przewidywane miejscowości, z których

należy odebrać i odwieźć dzieci oraz placówki oświatowe: LP Miejscowość Placówka

oświatowa Dodatkowe informacje 1 Strykowo ZSS 101 – Poznań ul. Swoboda 41 2 Stęszew

ZSS 101 – Poznań ul. Swoboda 41 3 Sapowice ZSS 101 – Poznań ul. Swoboda 41 4 Stęszew

ZSS 102 – Poznań ul. Przełajowa 6 5 Dębno ZSS 102 – Poznań ul. Przełajowa 6 6 Zamysłowo

ZSS 103 – Poznań ul. Rycerska 43 7 Srocko Małe ZSS 103 – Poznań ul. Kanclerska 8 Stęszew

ZSS 103 – Poznań ul. Rycerska 43 9 Stęszew ZSS 103 – Poznań ul. Rycerska 43 10 Stęszew

ZSZ nr 2 – Poznań ul. Żniwna 1 11 Witobel ZSZ nr 2 – Poznań ul. Żniwna 1 12 Będlewo ZSS nr

105 – Poznań ul. Nieszawska 21 13 Tomiczki OSW – Poznań ul. Szamarzewskiego 78/82 14

Jeziorki OSW – Poznań ul. Szamarzewskiego 78/82 15 Witobel OSW – Poznań ul.

Szamarzewskiego 78/82 osoba na wózku inwalidzkim 16 Stęszew OSW – Poznań ul.

Szamarzewskiego 78/82 osoba na wózku inwalidzkim 17 Stęszew OSW – Poznań ul.

Szamarzewskiego 78/82 18 Stęszew OSW – Poznań ul. Szamarzewskiego 78/82 osoba na wózku

inwalidzkim 19 Stęszew OSW - Mosina 20 Skrzynki OSW - Mosina 21 Stęszew OSW - Mosina

22 Dębno OSW - Mosina 23 Dębno OSW - Mosina 24 Stęszew OSW - Mosina 25 Łódź OSW -

Mosina 26 Dębno OSW - Mosina 27 Dębno OSW - Mosina 28 Dębno OSW - Mosina 29

Mirosławki OSW - Owińska Poniedziałek- dowóz, piątek - odwóz 2.3.3.Zamawiający zastrzega

sobie prawo do ewentualnej bieżącej zmiany ww. danych z przyczyn od niego niezależnych. W

sytuacji, gdy rodzic zmieni placówkę lub wpłynie nowy wniosek o zapewnienie dowozu ucznia

niepełnosprawnego do placówki szkolno-wychowawczej, Zamawiający zastrzega możliwość
zwiększenia i zmniejszenia liczby uczniów oraz zwiększenia lub zmiany liczby w/w placówek.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu.

Szczegółowy wykaz uczniów oraz wykaz placówek zostanie dostarczony przez Zamawiającego

niezwłocznie po jego ustaleniu. 2.3.4.Dzieci niepełnosprawne będą dowożone do szkół i z

powrotem w komunikacji zamkniętej tzn. Wykonawca nie będzie mógł świadczyć usługi

przewozu dzieci niepełnosprawnych innych niż zgłoszonych przez Zamawiającego, w ramach

zawartej umowy z Zamawiającym. 2.3.5.Pojazdy służące do przewozów muszą być
dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wyposażone w foteliki dostosowane do

wieku i wzrostu dziecka, przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich (wyposażone w system wprowadzania np. najazdy teleskopowe z powłoką
antypoślizgową, rampy najazdowe składane, podnośnik lub dźwig oraz w system mocowania

wózka) oraz muszą posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW i muszą
być specjalistycznie oznakowane. 2.3.6.Ze względu na upośledzenie umysłowe, często ze

sprzężeniami, uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym je pojeździe (np. w

sytuacji kompletowania grupy do przewozu). 2.3.7.Zamawiający zastrzega warunek, że
uczniowie mogą być przewiezieni do szkoły nie wcześniej niż 1-2 godziny lekcyjne przed

rozpoczęciem zajęć. Warunek ten dotyczy także zabierania dzieci po skończonych zajęciach do

domu – dzieci nie mogą czekać dłużej na odwóz niż 1-2 godziny lekcyjne. Wykonawca winien

wziąć pod uwagę stopień niepełnosprawności dziecka oraz indywidualne potrzeby. Ewentualne

odstępstwa od tej zasady mogą wystąpić tylko na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.

2.3.8.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania

przebiegu tras i harmonogramu przewozów oraz do przedstawienia ich Zamawiającemu do

akceptacji. Harmonogram ma uwzględniać jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży,

z uwzględnieniem następujących założeń: 1) Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe

godziny kursów z dyrektorami poszczególnych placówek i z rodzicami, 2) dziecko powinno

przebywać w podróży jak najkrócej ze względu na swój stan psychofizyczny 3) dziecko

powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie

punktualnie zajęć lekcyjnych, 4) pracownicy sprawujący opiekę oraz kierowcy powinni być
wyposażeni w imienne identyfikatory, 5) ) Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny

między pojazdem a Zamawiającym. 2.3.9.W trakcie realizacji zamówienia trasy mogą być

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/26c4f8ad-3c02-4dd5-a38e-e9b...

2 z 5 2019-07-08, 09:20



modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy usługi. W

trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od

zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni

dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w

ramach zawartej umowy. 2.3.10.Zamawiający zakłada dowożenie uczniów czterema busami, w

tym dwa busy o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 12 oraz dwa busy o ilości miejsc

siedzących nie mniejszej niż 9, z uwzględnieniem faktu, że wraz z uczniami w każdym

mikrobusie będzie zawsze co najmniej 1 opiekun oraz 1 kierowca. Opiekunów zatrudni

Wykonawca wliczając koszt jego pracy w wartość 1 km transportu. Opiekunowie muszą mieć
zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe

opiekun może siedzieć obok kierowcy. Opiekunami muszą być osoby pełnoletnie posiadające

aktualne szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz co najmniej

6-miesiączny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną. Opiekun ma

obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w
ręce nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od nauczyciela świetlicy.

2.3.11.W przypadku awarii busa lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w

ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić
zastępstwo tych osób lub podstawić bus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Pojazd zastępczy należy podstawić w zaoferowanym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut

od momentu powzięcia informacji o awarii pojazdu. Wymagane jest jednak niezwłoczne

zawiadomienie Zamawiającego o powyższej okoliczności. 2.3.12. Wykonawca, który w

formularzu oferty zadeklaruje, że oferowane pojazdy są wyposażone w system monitorowania

GPS, winien przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę/y o świadczenie usług lokacyjnych

oraz w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji niniejszego zamówienia dostarczyć
Zamawiającemu adres strony, login i hasło dostępu do platformy monitoringu. System

monitoringu (GPS) winien umożliwiać Zamawiającemu zdalny podgląd aktualnej pozycji i czas

postoju oraz podgląd danych archiwalnych (minimum 3 miesiące wstecz) oraz posiadać
możliwość wygenerowania raportów dziennych i miesięcznych przejechanych tras wraz z liczbą
kilometrów. 2.3.13.Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo żądania

przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających, że osoby pełniące funkcje

opiekunów podczas realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne szkolenia w zakresie

BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, a także dowody rejestracyjne samochodów wraz z

dokumentami ubezpieczeniowymi (OC i NNW) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

uprawnień przez osoby pełniące funkcje kierowcy podczas realizacji usługi.

2.3.14.PODSTAWOWE OBOWIĄZKI OPIEKUNA Do obowiązków opiekuna w szczególności

należy: 1) sprawdzanie stanu liczebnego wewnątrz pojazdu 2) zapewnienie bezpiecznego

wsiadania i wysiadania osób, a także w zależności od sytuacji przyjścia do szkoły, a po

zakończeniu transportu zapewnienie bezpiecznego dojścia do domów. W razie potrzeby do

przeprowadzenia dzieci na drugą stronę jezdni. 3) przestrzeganie obowiązku wysiadania przez

dzieci z pojazdu tylko w miejscach dozwolonych 4) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa

podczas przewozu oraz transportu z samochodu pod opieką rodzica lub osoby dyżurującej w

szatni szkolnej; 5) przestrzeganie zasad BHP; 6) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja

stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica lub nauczyciela opiekującego się
dzieckiem w placówce; 7) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej; 8) składanie i

rozkładanie wózka inwalidzkiego, wnoszenie i wynoszenie wózka inwalidzkiego z pojazdu; 9)

pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dziecka z największą starannością przy niepełnosprawności

dziecka; 10) w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo przeniesienie dziecka z wózka

inwalidzkiego do pojazdu i z pojazdu na wózek inwalidzki; 11) przyprowadzanie dziecka do

szatni szkolnej i przekazanie osobie dyżurującej, odebranie dziecka z szatni ze szkoły; 12)

przekazanie ewentualnych informacji z placówki do domu rodzinnego dziecka i odwrotnie 13)

dbałość o higienę dziecka; 2.4. Klauzula społeczna: 2.4.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.

3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.. poz. 917 z późn.
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zm.) 2.4.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: kierowca autobusu, opiekun dzieci. 2.4.3. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni

wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku

pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to

miejsce innej osoby. 2.4.4. Wykonawca: 1) zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi

będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 917 ze zm.) 2)

każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie

krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o

pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) nieprzedłożenie przez

Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie

umowy o pracę. 4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

2.5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

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: 26/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 547291.27

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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EXPRES-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Wołuszewo 3

Kod pocztowy: 87-720

Miejscowość: Ciechocinek

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

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 512864.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 512864.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 512864.00

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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