
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym
2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Torowa 21

1.4.2.) Miejscowość: Pabianice

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.pl

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4cf1a69-ede6-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461971/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-28 11:59

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00126600/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym
2021/2022

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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4.1 Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy
Pabianice w roku szkolnym 2021/2022 w dni nauki szkolnej na następujących trasach:

1) Trasa Nr 1
- dowóz średnio 25 uczniów na trasie długości 21 km :
Hermanów- Terenin-Władysławów – SP Bychlew ( na tym przystanku wysiada 15 uczniów) - Rydzyny – SP Bychlew (łącznie
10 przystanków)
2) Trasa Nr 2 
- dowóz średnio 87 uczniów na trasie długości 24 km :
Pabianice ul. Wiejska – P-ce ul. Orla – P-ce ul. Grota Roweckiego –– P-ce ul. 20-go Stycznia – Rydzyny – Pawłówek -
Pawlikowice - Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach ((łącznie 14 przystanków)
3) Trasa Nr 3
- dowóz średnio 48 uczniów na trasie długości 15 km:
Pabianice, Bugaj - Kudrowice (MZK) - Konin - Majówka - Porszewice Pl. Op. Wychowawcza - Świątniki - Szkoła
Podstawowa w Petrykozach (łącznie 7 przystanków)
4) Trasa Nr 4
- dowóz średnio 24 uczniów na trasie długości 7 km : Szynkielew – Gorzew – Górka Pabianicka – SP Petrykozy (łącznie 5
przystanków)

5) Trasa Nr 5
- dowóz średnio 55 uczniów na trasie długości 21 km:
Konin – Majówka - Porszewice -Górka Pabianicka – Kudrowice - ZSP Piątkowisko ( wysiada 8 uczniów) – Kudrowice- Wola
Żytowska - Żytowice ZSP (wysiada 47 uczniów), łącznie 13 przystanków.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że przewozy nie mogą być realizowane jako kursy otwarte.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się organizować dowóz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do szkół w dni robocze, od
poniedziałku do piątku, wg ustalonego harmonogramu dostosowanego do zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować, zapewnić i ponosić koszty opieki nad uczniami podczas całej realizacji
zamówienia. Opiekunowie wyznaczeni przez Wykonawcę powinni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie
bezpieczeństwa sprawowania funkcji opiekuna dowozów oraz realizować opiekę w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Ilość
opiekunów w poszczególnych pojazdach musi być dostosowana do ilości i przedziału wiekowego uczniów dowożonych
danym pojazdem.

4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kursów i godzin kursowana w razie zmian w rozkładach zajęć w
poszczególnych szkołach lub ilości dowożonych dzieci oraz w innych sytuacjach powodujących konieczność wprowadzenia
zmian, w szczególności w razie konieczności zorganizowania dowozu dzieci do szkół w soboty pracujące, w które następuje
odpracowanie nauki itp. Organizator powiadomi Przewoźnika o konieczności dowozu dzieci w terminach innych niż
wynikających z harmonogramu co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.4. Wykonawca ma prawo do łączenia/dzielenia poszczególnych tras dowozu w porozumieniu z dyrektorami szkół, z
uwzględnieniem miejsc w pojazdach oraz godzinami dowozów i odwozów ustalonymi w dyrektorami.

4.5. Zamawiający informuje o orientacyjnych godzinach przywozu i odwozu uczniów do szkół, z zastrzeżeniem, że mogą
one ulec nieznacznym zmianom:

ZSP w Piątkowisku – przywóz na godz. 7.30 , odwóz na godz. 14.00 - 15.15
Szkoła Podstawowa w Petrykozach - przywóz na godz. 7.30, odwóz na godz. 14:15 - 15:15
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żytowicach - przywóz na godz. 8.30, odwóz na godz. 13:00 - 14:00
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach - przywóz na godz. 8.30 , odwóz na godz. :15.00 -15:15
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach dodatkowy odwóz 10 osób, po zajęciach dodatkowych, o godz. 16.00 dwa razy w
tygodniu - po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Szkoła Podstawowa w Bychlewie - przywóz na godz. 7.45 , odwóz na godz. 14:15 - 15:15

4.6. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
- dyspozycyjności w uzasadnionych przypadkach, tj. np.: uroczystości szkolne, rekolekcje, itp.;
- zapewnienia pojazdów wykorzystywanych do wykonywania niniejszego zamówienia, których rok produkcji nie jest
wcześniejszy niż 2004 r;
- zapewnienia pojazdów wykorzystywanych do wykonywania niniejszego zamówienia, które są wyposażone w sprawną
instalację grzewczą;
- zapewnienia pojazdów wykorzystywanych do wykonywania niniejszego zamówienia, które są wyposażone w gaśnicę i
apteczkę;
- zapewnienia pojazdów sprawnych technicznie przez cały okres trwania umowy i gwarantujących maksimum
bezpieczeństwa osób przewożonych;
- utrzymania pojazdów w należytym porządku i czystości;
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- oznaczenia pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4.7. Wykonawca winien posiadać opłacone ubezpieczenie NW przez cały okres trwania umowy na wszystkich pasażerów.
Ubezpieczenie NW o wartości minimum 35 000 zł na każdego pasażera;

4.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w pełni sprawnego taboru zastępczego na wypadek wystąpienia
zdarzeń uniemożliwiających realizację dowozu.

4.9. W razie awarii autobusu dowożącego uczniów do szkół, Zamawiający wymaga podstawienia autobusu zastępczego
maksymalnie po 50 min. Skrócenie tego czasu o każde 10 min. stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.

4.10. Zamawiający nie precyzuje ilości i wielkości pojazdów do wykorzystania przy realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia takiej liczby pojazdów, która realnie umożliwi przewiezienie liczby
uczniów wskazanej w opisie poszczególnych tras dowozu.

4.11. Zamawiający wymaga aby wszystkie miejsca siedzące w pojazdach realizujących dowóz posiadały pasy
bezpieczeństwa.

4.12. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną koronawirusem i prawdopodobną decyzją o zamknięciu szkół, Strony
przewidują możliwość częściowego lub całkowitego ograniczenia wykonywania usługi na jednej bądź kilku trasach. W takiej
sytuacji Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie opisane w paragrafie 2 ust. 4 i 5 wzoru umowy.
4.13. Mapy poszczególnych tras stanowią załącznik nr 1 do SWZ .
4.14. Kody CPV:
- 60 10 00 00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego;

4.14. Wymagania dotyczące dostępności.
Ze względu na to, że przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny, a jego dostępność jest ograniczona do
określonej kategorii osób, u których nie występuje niepełnosprawność, Zamawiający nie przewiduje uwzględnienia
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.15. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.16 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi
trudnościami technicznymi i organizacyjnymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi,
organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

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

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AUTOKARCZYK SŁAWOMIR
TOKARCZYK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590465383

4.3.3.) Ulica: SĘDZIEJOWICE KOLONIA 10 E LOK.1

4.3.4.) Miejscowość: SĘDZIEJOWICE

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-160

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 227880 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00193082/01
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SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

trasa nr 6
dowóz i odwóz średnio 115 uczniów na trasie obejmującej łącznie 120 km. :
Piątkowisko ul. Stadionowa - Piątkowisko przystanek MZK - Włodzimierz Janowice sklep – Huta Janowska – Janowice Las
– Żytowice Szkoła – Żytowice 19 – Wola Żytowska Świetlica Wiejska – Kudrowice/Wola Żytowska – Kudrowice 71 -
Kudrowice 55 – Kudrowice MZK- Piątkowisko szkoła”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wniosek wykonawcy o zmianę w związku ze wzrostem cen paliwa

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana dotyczy podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawcy w związku z nieprzewidzianym wzrostem cen paliwa na rynku

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 285405,20 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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