
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w okresie od 1 września 2022 r. do zakończenia
roku szkolnego w 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.branszczyk.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 na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w okresie od 1 września 2022 r. do zakończenia
roku szkolnego w 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f884eda5-033e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337934/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07 14:37

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030763/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w okresie od 1 września 2022 r. do zakończenia
roku szkolnego w 2023 r.

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255047/01

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: ZP.271.2.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu, odwozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brańszczyk do placówek
oświatowych w okresie od 01.09.2022 r. do zakończenia roku szkolnego w 2023 tj. 23.06.2023 r. roku w dni nauki szkolnej
zgodnie z następującymi ustaleniami: 
1) Szkoła Podstawowa w Brańszczyku: 
- Brańszczyk- Niemiry – Nowy Brańszczyk - Przyjmy – Brańszczyk - liczba uczniów – 44, 
- Brańszczyk- Brańszczyk, ul. Nakieł – Turzyn – Brańszczyk - liczba uczniów –6,
2) Szkoła Podstawowa w Porębie Średniej: 
- Poręba Średnia – Udrzynek – Udrzyn – Dudowizna - Poręba Średnia – Poręba Kocęby – Poręba Średnia - liczba uczniów
– 86, 
3) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
- Nowa Wieś - Dalekie Tartak –– Nowa Wieś - liczba uczniów – 22+1 niepełnosprawne na wózku, 
4) Szkoła Podstawowa w Trzciance:
- Trzcianka – Ojcowizna - Trzcianka - liczba uczniów – 3, 
5) Szkoła Podstawowa w Knurowcu: 
- Knurowiec – Budykierz – Knurowiec - liczba uczniów – 16,

Łączna liczba uczniów: około 177 

2. Ogólne wymagania dotyczące zamówienia. 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług, 
2) Pojazdy, którymi przewoźnik wykonuje usługi przewozowe, muszą być czyste wewnątrz i z zewnątrz, a ich wystrój
zewnętrzny i wewnętrzny ma być estetyczny. Za pojazd czysty uważa się pojazd, którym w momencie rozpoczęcia pracy
przewozowej:
a) wewnątrz pojazdu na siedzeniach i podłogach nie ma widocznych zanieczyszczeń np. błota, kurzu, a na szybach i
uszczelkach okiennych, po przesunięciu po nich tkaniny, nie pozostają ślady, siedzenia powinny być nieuszkodzone,
b) zewnętrzna część pojazdu nie jest pokryta kurzem lub błotem.

3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pojazdy wyposażone w fotele pasażerskie, system ogrzewania i wentylacji, w
pełni sprawne technicznie, a stan techniczny pojazdów powinien spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym, co winno być potwierdzone posiadaniem przez Wykonawcę
aktualnych ważnych badań technicznych każdego z pojazdów użytych do realizacji zamówienia . 
4) Dowóz uczniów do szkół w Brańszczyku i Knurowcu winien rozpoczynać się z poszczególnych miejscowości od godz.
7.00 do godz. 7.30 najpóźniej. 
5) Dowóz uczniów do szkoły w Nowej Wsi winien rozpoczynać się z poszczególnych miejscowości od godz. 7:00 do godz.
8:00 najpóźniej 
6) Dowóz uczniów do szkół w Porębie Średniej winien rozpoczynać się z poszczególnych miejscowości od godz. 7.00 do
godz. 7.30 najpóźniej. 
7) Łączna długość trasy wynosi: 273 km; Liczba kursów dziennie wg. formularza cenowego załącznik nr 7
8) Liczba dowożonych uczniów wynosi około : 177. 
9) Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej.
10) Ze względu na zmiany w planie lekcyjnym wynikającym z harmonogramu pracy szkoły mogą ulec zmianie godziny
przywozu i odwozu oraz liczba dzieci. W zależności od harmonogramu roku szkolnego ilość kursów może ulec zmianie.
Zamawiający lub Dyrektor każdej ze szkół podstawowych objętych zakresem zamówienia poinformuje Wykonawcę o takiej
zmianie na dwa dni robocze przed planowaną zmianą, ale nie później niż na 30 minut przed planowaną zmianą w danym
dniu roboczym, którego ta zmiana dotyczy.
11) Wykonawca do faktury ujmie faktyczną ilość dni wykonywanych usług. 
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3. Wymagania stawiane wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy. 
4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 
4. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których
realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.): 
1) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób
wykonujących bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. kierowcy autobusów. 
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób realizujących przedmiot zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne lub
podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy
przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę (zawierających imię i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres
obowiązywania umowy o pracę, stanowisko pracy wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do pracownika).
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
5. Zamawiający nie wskazuje wymagań z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 i art. 96 ust. 2 pkt 2.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376752,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376752,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376752,45 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatna Komunikacja Samochodowa P.K.S. GABO
Bogusław Zacharski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 762-001-43-07

7.3.3) Ulica: ul. Witosa 6/8

7.3.4) Miejscowość: Wyszków

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376752,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-09-01 do 2023-06-23
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