Chełm Śląski: Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy Imielin linią 554.
Numer ogłoszenia: 202145 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj.
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie przewozów pasażerskich
autobusami na trasie Imielin -Tychy - Imielin linią 554..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewozy muszą być prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym przez zamawiającego rozkładem jazdy w godzinach 3.00 - 24.00 od poniedziałku
do piątku i w godzinach 5.00 do 24.00 w soboty, niedziele i święta. Autobusy o pojemności
minimum 100 osób muszą posiadać minimum dwoje drzwi z czego jedne min. o szerokości 100 cm
(możliwa wizja lokalna). Zamawiający będzie uiszczał opłatę za wozokilometry przejechane na
terenie gminy (tj. długość trasy 9,7 km). Łącznie w przeciągu miesiąca (w zależności od ilości dni
wolnych i roboczych ) do wykonania jest średnio w ciągu miesiąca 12.000 wozokilometrów (teren
gminy).Łączny przebieg trasy od przystanku Imielin most poprzez gminę Chełm Śląski, Bieruń do
przystanku Tychy dworzec PKP. Wykonawca zapewni zakup biletów jednorazowych i
miesięcznych w wydzielonych punktach bądź w autobusie, które będzie utrzymywał na własny
koszt. Cena biletów nie może być większa niż aktualnie obowiązujące w KZK GOP (dotyczy
również zniżek). Każdorazowa zmiana cen biletów bądź zniżek wymaga pisemnej akceptacji
zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim SA, Chemików 1a, 32600 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109936,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4,05
• Oferta z najniższą ceną: 4,05 / Oferta z najwyższą ceną: 4,05
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, było przewidziane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszeniu i polega na powtórzeniu tego
samego rodzaju usług ( obowiązujący rozkład jazdy)

