Informacja
o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
usługi polegające na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów do placówek
oświatowych, wynikającej z zapisów art. 32 ust. 5,6 i 7
oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
I.
Zamawiający:
Gmina Baborów
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
NIP: 7481506649, REGON: 531412817
II.
Określenie przedmiotu i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów oraz dzieci przedszkolnych do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie (przedmiot zamówienia) w ramach:
1) wykonywanych przez nią przewozów regularnych poprzez sprzedaż biletów
miesięcznych zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r.
poz. 295),
2) wykonywanych przez nią przewozów okazjonalnych, gdzie przewozy regularne nie są
realizowane
oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, z zakresu zapewnienia dowozu dzieci
niepełnosprawnych do:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Raciborzu

i Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w ramach wykonywanych przez nią
przewozów regularnych specjalnych zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz
okazjonalnych, gdzie przewozy regularne specjalne nie są realizowane.
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głubczycach w ramach
wykonywanych przez nią przewozów okazjonalnych, gdzie przewozy regularne
specjalne nie są realizowane.
III.
Wartość szacunkowa zamówienia:
Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 204 000,00 zł.
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić
zamówienia:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
48-120 Baborów
NIP: 7480002438, REGON: 530585622
IV.

V.
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Uzasadnienie wyboru trybu: spółka ZUK Baborów powołana została przez Rade Miejską
w Baborowie celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art.
9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
712 ze zm.) oraz art. 32 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w ramach zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu
Gminy Baborów do placówek oświatowych.
Gmina jest właścicielem 90% udziałów w spółce ZUK Baborów, w kontrolowanej osobie
prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego, a Zamawiający, tj. Gmina Baborów sprawuje nad
tą osobą prawną całkowita kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby
prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających, sprawujących
nad nią kontrolę.
VI.
Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Planowany czas trwania umowy i jednocześnie realizacji zamówienia: od 02.01.2020 r. do
30.06.2020 r.
VII.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli
zostało zamieszczone lub opublikowane, albo informacja, że takie ogłoszenie
nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.
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