
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży do szkół specjalnych
zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowa oraz w m. Strzepcz

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów oraz świadczenie usługi
przewozu uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Linia

Ogłoszenie nr 510146835-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Gmina Linia: Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w
roku szkolnym 2019/2020

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: 569645-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540141258-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Linia, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Turystyczna  15, 84-223  Linia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.
Adres strony internetowej (url): https://bip.gminalinia.com.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.11.2019

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:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w roku szkolnym 2019/2020: Cz. 1 – Świadczenie usług
przewozu dzieci i młodzieży do szkół specjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowa oraz w m. Strzepcz i Cz. 2 – Dostawa biletów
szkolnych miesięcznych dla uczniów oraz świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Linia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

Dodatkowe kody CPV: 34980000-0, 60140000-1

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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1968)
zawiadamia się, że postępowanie nr ZP 271.11.2019 pn. „Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w
roku szkolnym 2019/2020: Cz. 1 – Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży do szkół specjalnych zlokalizowanych na terenie miasta
Wejherowa oraz w m. Strzepcz i Cz. 2 – Dostawa biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów oraz świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół
zlokalizowanych na terenie Gminy Linia” unieważnia się. Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż ceny ofert dla cz. 1 i 2 otrzymanych w
przedmiotowym postępowaniu przewyższają wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację powyższego zadania.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1968)
zawiadamia się, że postępowanie nr ZP 271.11.2019 pn. „Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół w
roku szkolnym 2019/2020: Cz. 1 – Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży do szkół specjalnych zlokalizowanych na terenie miasta
Wejherowa oraz w m. Strzepcz i Cz. 2 – Dostawa biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów oraz świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół
zlokalizowanych na terenie Gminy Linia” unieważnia się. Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż ceny ofert dla cz. 1 i 2 otrzymanych w
przedmiotowym postępowaniu przewyższają wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację powyższego zadania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e8df3712-55f6-4fb1-a991-c2a5...
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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.
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