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Ogłoszenie nr 510134557-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.

Gmina Murów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z

zapewnieniem opieki w czasie przewozu” 

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: 552693-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540104315-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 
Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77
4214032. 
Adres strony internetowej (url): www.murow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z
zapewnieniem opieki w czasie przewozu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp. 271.7.2019

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 usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Murów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 - Publicznego
Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19. oraz ich powrót do domu w czasie
roku szkolnego 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”. Miejsce
wykonywania zamówienia -trasa przejazdu: - Stare Budkowice - do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 – 1



3.07.2019

2/3

dziecko - Bukowo - do Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19- 1
dziecko. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i
punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na
terenie: Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020.Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których
odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020
od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia
opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego
bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach. 3) Wykonawca podczas świadczenia każdego
przewozu zobowiązany jest zapewnić dzieciom i uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą,
opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj.
ważne prawo jazdy , ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie . 4) funkcji opiekuna nie
może pełnić kierowca pojazdu. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia,
mająca zdolności do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana
w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci, zapewnienie
bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych ,
doprowadzenia i przyprowadzenia z samochodu do szkoły i przedszkola każdego dziecka. 5) w
trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca
zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorem szkoły i przedszkola. 6) w tracie trwania ferii,
świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć
przewozy nie będą się odbywały. 7) pojazdy do przewozu dzieci muszą być dostosowane do
przewozu osób niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem, pojazd musi
posiadać ważne badania techniczne, oraz być wyposażonym m.in. w pasy bezpieczeństwa.
Pojazd służący do przewozu uczniów musi być oznakowany zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym i transporcie osób. 8) z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko
dzieci wskazane przez Zamawiającego. 9) w przypadku awarii wyznaczonego samochodu
Wykonawca podstawi samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo
koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez
Zamawiającego. Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, 10) uczniów
niepełnosprawnych Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowozi
do domu. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostanie listę uczniów uprawnionych do
dowozu. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować pojazdy w zakresie
jego zgodności z SIWZ. 11) Faktyczne godziny dowozu i powrotu uczniów do szkół w
Kluczborku Wykonawca ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
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Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie : art. 24 ust 1 pkt. 12 Pzp, który stanowi, iż „ Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się :Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia” wykluczył z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
Usługi Transportowe Józef Schatt ul. Wspólna 4 46-262 Skałągi. Pismem z dnia 25.06.2019 r
Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę do złożenia na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp który
stanowi , iż „ Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne , do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów” następującego
dokumentu: - aktualny dowód rejestracyjny pojazdu którym będzie wykonywana usługa lub inny
dokument potwierdzający, że pojazd którym będzie wykonywana usługa jest przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych - dotyczy co najmniej jednego z pojazdów wskazanych przez
Wykonawcę w „Wykazie urządzeń technicznych – Pojazdów którymi będzie realizowane
zamówienie „ przedłożonym Zamawiającemu w dniu 18.06.2019 r. Zamawiający w Rozdziale IV.
Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt.3) litera b) dokonał zapisu: b) dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym: - posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości taboru
samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia tj.- dysponują co najmniej 1
pojazdem przystosowanym do przewozu osób zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. z 2015r.
poz. 305 z póżn. zm.).Pojazdy do przewozu dzieci niepełnosprawnych muszą być dostosowane do
przewozu dzieci niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem ( wpis do dowodu
rejestracyjnego jako przeznaczenie - przewóz osób niepełnosprawnych) . Pojazd musi posiadać
ważne badania techniczne. Ponadto w Rozdziale XIV. – Informacje o formalnościach , jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego ust. 5 pkt. 1) Zamawiający dokonał zapisu: Wykonawca, którego oferta uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem przedstawić aktualne dowody
rejestracyjne pojazdów , którymi będzie wykonywana usługa. W wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie , Wykonawca złożył kserokopię dowodu rejestracyjnego , którym będzie
wykonywana usługa. Po analizie złożonego dowodu rejestracyjnego Zamawiający stwierdza, że
brak jest adnotacji przeznaczenie - przewóz osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę złożony
przez Wykonawcę Usługi Transportowe Józef Schatt dokument należy stwierdzić , że Wykonawca
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp bowiem nie
wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania co najmniej jednego
pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ponieważ w przedmiotowym
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która podlega odrzuceniu , Zamawiający unieważnił
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych .

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. 


