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Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych - zamówienie uzupełniające
(znak sprawy ZP-22/16)
Numer ogłoszenia: 20893 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6998449, faks 22 6998154 , strona internetowa
www.srodmiescie.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych - zamówienie
uzupełniające (znak sprawy ZP-22/16).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 2015/2016, do dnia 31.08.2016 r. Dowozem objętych będzie 2 dzieci niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres zmówienia określony został w projekcie umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie udzielane jest jako drugie zamówienie uzupełniające do zamówienia
podstawowego znak sprawy ZP-81/15, umowa z Wykonawcą Jackiem Grzelakiem , prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, ul. Armii Krajowej 13, 05-420
Józefów, została zawarta w dniu 19.11.2015 r. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia uzupełniającego
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wynosi 8.970,00 zł. Wartość udzielonych zamówień uzupełniających i aktualnie udzielanego zamówienia
uzupełniającego wynosi łącznie 66.730,00 zł, co stanowi 12,23% wartości zamówienia podstawowego
(545.840,00 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 2015/2016 do dnia 31.08.2016 r. Zamówienie podstawowe - znak sprawy ZP-81/15 zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających w
wysokości do 25% wartości zamówienia podstawowego tj. do kwoty 136.460,00 zł. Uzasadnienie prawne:
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z
2015r. poz. 2164), który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Usługi Przewozowe Jacek Grzelak, ul. Armii Krajowej 13, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.
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