Ogłoszenie nr 510190621-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój: Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych
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: 575555-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.13.2019
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17, mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Ks. E. Płonki 23, do
byłego Zespołu Szkół nr 7 mieszczącego się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 2, zgodnie z art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 t.j.). 2. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z
późn. zm.) przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia w postaci przewozu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
1, mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 125, do byłego Zespołu Szkół nr 7 mieszczącego się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska
2, zgodnie z art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 t.j.). Oznacza to możliwość
rozszerzenia zamówienia o dodatkowy przewóz. Realizacja zamówienia opcjonalnego uzależniona będzie od stanu zaawansowania prac
budowlanych kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju oraz warunków atmosferycznych, co ma bezpośredni wpływ
na termin rozpoczęcia sezonu grzewczego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z prawem opcji zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 2 do SIWZ. 2.1. Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 2.2. O zamiarze skorzystania z
prawa opcji zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem
rozpoczęcia realizacji. 2.3. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę
usługi objętym prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z umową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

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
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, tj. 87 000,00 zł. Brak jest możliwości zwiększenia wskazanej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
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.

Drukuj

