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Ogłoszenie nr 510157629-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.
Gmina Lipiany: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką
zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola
Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i
2021/2022 w dni nauki szkolnej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamó wienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współ inansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566215-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566215-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lipiany, Krajowy numer identy ikacyjny 52839100000000, ul. Pl.
Wolnoś ci 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, pań stwo Polska, tel. 0915641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.lipiany.pl
Adres strony internetowej, pod któ rym moż na uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formató w plikó w, któ re nie są ogó lnie dostępne:
bip.lipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Dowó z i odwó z dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na
terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w
Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie,
Niepublicznego Oś rodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w
Nowielinie oraz Specjalnego Oś rodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki
szkolnej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BUD-I.271.9.2020
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:
Przedmiotem zamó wienia jest: „Dowó z i odwó z dzieci niepełnosprawnych wraz z
opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola
Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Oś rodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Oś rodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i
2021/2022 w dni nauki szkolnej”. Zamó wienie jest podzielone na 4 częś ci: Częś ć
I: Dowó z dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznań ska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z
Batowa. Częś ć II: Dowó z dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego
Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic. Częś ć III:
Dowó z dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Oś rodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Lipian
na wó zku inwalidzkim, 1 dziecko z miejscowoś ci Dębiec na wó zku inwalidzkim, 1
dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa. Częś ć IV: Dowó z dzieci
niepełnosprawnych do Specjalnego Oś rodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna.
Szczegó łowy opis przedmiotu zamó wienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamó wień publicznych Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę opiekunó w oraz kierowcó w biorących udział przy realizacji
zamó wienia. Sposó b dokumentowania zatrudnienia osó b, o któ rych mowa w art.
powyż ej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań , o któ rych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań okreś la § 7 projektu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV: 85312120-6
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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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: „Dowó z dzieci niepełnosprawnych do
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznań ska 1, 74-200
Pyrzyce; dowó z dzieci niepełnosprawnych do
Niepublicznego Oś rodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego, Nowielin 40, 74230 Mielęcin:; dowó z dzieci niepełnosprawnych
do Specjalnego Oś rodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach,
ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce
Postępowanie / częś ć zostało unieważ nione
tak
Należ y podać podstawę i przyczynę unieważ nienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający
okreś lił w specy ikacji istotnych warunkó w zamó wienia w jednym z warunkó w
udziału w postępowaniu dotyczącym zdolnoś ci technicznej w zakresie potencjału
technicznego dla cz. 1 koniecznoś ć posiadania atestowanej windy załadowczej lub
najazdó w teleskopowych z powłoką antypoś lizgową. Zamawiający dokonał w dniu
5.08.2020r. zmiany ww. warunku, okreś lając koniecznoś ć posiadania atestowanej
windy załadowczej lub rampy najazdowej z powłoką antypoś lizgową. Dokonując
przedmiotowej zmiany Zamawiający nie uwzględnił jej w załączniku nr 6 do SIWZ
– Wykaz narzędzi, pozostawiając treś ć w kolumnie 8 – pojazd dostosowany do
przewozu osó b na wó zkach inwalidzkich wyposaż onych w pasy bezpieczeń stwa
umoż liwiające mocowanie wó zka inwalidzkiego oraz zabezpieczające osobę na
wó zku oraz wyposaż ony w atestowaną windę załadowczą lub najazdy teleskopowe
z powłoką antypoś lizgową. W konsekwencji powyż szego SIWZ oraz załącznik nr 6
są wzajemnie sprzeczne, a Wykonawcy nie mieli jasnej i jednoznacznej informacji
jakie warunki muszą spełniać w postępowaniu. W konsekwencji postępowanie
uniemoż liwiło złoż enie prawidłowej i poró wnywalnej oferty w cz. 1. Zamawiający
na obecnym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) nie moż e
zmienić SIWZ, a w konsekwencji nie moż e usunąć wadliwych zapisó w SIWZ.
Unieważ nienie postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego dla cz. 1
następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, tj. postępowanie
obarczone jest niemoż liwą do usunięcia wadą uniemoż liwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważ nieniu umowy w sprawie zamó wienia publicznego. Wady
w postępowaniu polegające na dokonaniu przez Zamawiającego czynnoś ci z
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naruszeniem przepisó w ustawy Pzp, któ re mają lub mogły mieć wpływ na wynik
postępowania i nie są usuwalne, stanowią podstawę unieważ nienia postępowania.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: „Dowó z i odwó z dzieci
niepełnosprawnych do Niepublicznego
Przedszkola „Bratek” Laskowo 16 gm.
Przelewice”
Postępowanie / częś ć zostało unieważ nione
tak
Należ y podać podstawę i przyczynę unieważ nienia postępowania:
W zakresie cz. 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dowó z i
odwó z dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek”
Laskowo 16 gm. Przelewice zostały złoż one dwie oferty Wykonawcó w działających
pod irma: • EXPRESS-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz z
siedzibą w Wołuszewie 3, 87-720 Ciechocinek. Cena brutto za 1 km wskazana w
ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 15,46 zł., co w przeliczeniu na przewidywaną
liczbę kilometró w trasy przewozó w dzieci okreś loną w Opisie przedmiotu
zamó wienia daje wartoś ć 265 912,00 zł, za cały okres pełnienia usługi. • PPHU
Tomasz Staszkiewicz z siedzibą przy ul. Stodolnej 2/63, 74-320. Cena brutto za 1
km wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 9,89 zł., co w przeliczeniu na
przewidywaną liczbę kilometró w trasy przewozó w dzieci okreś loną w Opisie
przedmiotu zamó wienia daje wartoś ć 170 108,00 zł, za cały okres pełnienia usługi.
Jednocześ nie kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na s inansowanie tej częś ci
zamó wienia to 80 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie moż e zwiększyć
kwoty, któ rą zamierzał przeznaczyć na s inansowanie tej częś ci zamó wienia
postępowanie w jej zakresie zostaje unieważ nione Unieważ nienie postępowania o
udzielenie zamó wienia publicznego dla cz.2 następuje na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4) ustawy Pzp, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniż szą ceną
przewyż sza kwotę, któ rą zamawiający zamierza przeznaczyć na s inansowanie
zamó wienia, chyba ż e zamawiający moż e zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
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
Należ y podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaś nić ,
dlaczego udzielenie zamó wienia jest zgodne z przepisami.
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