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Ogłoszenie nr 500048395-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku
szkolnym 2017/2018 - III zamówienie z wolnej ręki o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych" (znak sprawy ZP-62/17)
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: 500040030
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300108, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 - III zamówienie z wolnej ręki o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych" (znak sprawy ZP-62/17)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
zp-62/17
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 świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie
przewozu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018, do dnia 31.08.2018 r. Dowozem objętych
będzie 4 dzieci niepełnosprawnych. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem klauzul społecznych. Wymagania zamawiającego
dotyczące obowiązków Wykonawcy wynikających z klauzuli społecznej są zgodne z wymogami ujętymi w § 4 ust. 2-6 Umowy Nr
ŚR0/W0F/B/V/I/29/52/2017/897/66/18/2056 z dnia 24.08.2017 r. to jest: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę
społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 2.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na świadczenie usług transportowych w zakresie
dowożenia dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy we
wszystkie dni nauki szkolnej, będą wykonywane przez co najmniej 1 kierowcę i 1 opiekuna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 3. Zamawiający dopuszcza
możliwość wykonywania czynności kierowcy i opiekuna w zakresie realizacji niniejszej umowy przez osoby wykonujące czynności kierowcy i
opiekuna na podstawie umowy Nr ŚRÓ/W0F/B/V/1/29/52/2017/897/66/18/2056 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zawartej z Wykonawcą. 4.
Czynności kierowcy i opiekuna, w zakresie realizacji zamówienia, wykonywane będą na podstawie umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę
lub podwykonawcę. 5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii zanonimizowanych
umów o pracę osób wykonujących czynności kierowcy i opiekuna wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby te są zatrudnione na umowę o
pracę przez niego lub jego podwykonawców. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę,
wymiar etatu, przedmiot umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których
mowa w ust. 2, przy wykonywaniu przedmiotu umowy od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu, na jaki umowa została zawarta, Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z osobą zatrudnioną, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach
określonych w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturami VAT
pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2. Szczegółowy opis zakresu i wymagań związanych z realizacją
zamówienia określony został w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 63165.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: GAMA – Marek SamborskI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słomińskiego 19 lok. 109
Kod pocztowy: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68184.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68184.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68184.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 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.
Zamówienie udzielane jest jako kolejne zamówienie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego znak sprawy ZP-52/17. Umowa z
Wykonawcą Markiem Samborskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GAMA - Marek Samborski, ul. Słomińskiego 19 lok.
109, 00-195 Warszawa, została zawarta w dniu 24.08.2017 r. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia z wolnej ręki wynosi 63.165,30
zł. Wartość udzielonych zamówień z wolnej ręki i aktualnie udzielanego zamówienia wynosi łącznie 141.409,18 zł, co stanowi 28 %
wartości zamówienia podstawowego (504.991 zł). Przedmiotem zamówienia podstawowego jak i udzielanego jest świadczenie usług
transportowych w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście w Warszawie na trasie z
domu do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu we wszystkie dni nauki szkolnej,
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 do dnia 31.08.2018 r. Zamówienie podstawowe - znak sprawy ZP-52/17 zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp były przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień z wolnej ręki w wysokości do 50% wartości
zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 252.495,50 zł. Uzasadnienie prawne wyboru trybu: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych , jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
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