
Ogłoszenie nr 500209979-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.  

Urząd Gminy: Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na 

terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w 

komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami 

podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu  

 

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: 598242-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500186066-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54423700000, ul. ul. Mickiewicza  19, 

72344   Rewal, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 38 49 011, e-mail 

zp@rewal.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.bip.rewal.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy 

Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji 

zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas 

przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IKO.721.02.20178.TB  

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:  
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy 

Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji 

zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas 

przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu na trasach: 1) Kamień Pomorski – Rewal 

(przez Pobierowo), 2) Cerkwica – Rewal, 3) Lędzin – Rewal (przez Niechorze). 2. Dzieci 



muszą zostać dowiezione do szkół oraz odwiezione po zajęciach w godzinach uzgodnionych z 

Dyrektorami Szkół. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości 

przewożonych dzieci, zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy. 4. Wykonanie przedmiotu 

zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, 

odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. 

Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi przez rejsowe połączenia komunikacyjne. 

Przewozy będą realizowane przez dedykowane kursy autobusów przeznaczone wyłącznie do 

przewozu uczniów do szkół.  

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  
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: 

Oferta z najniższą ceną, w wysokości 260.000,00 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 220.000 zł, - zgodnie art. 

93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 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.  
 


