
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - w Ś-cy,Wierzbicach,Kątach Wroc. i we

Wrocławiu w roku szkolnym2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sobotka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - w Ś-cy,Wierzbicach,Kątach Wroc. i we
Wrocławiu w roku szkolnym2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5ab7974-d8c6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166164/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 11:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004396/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zorganizowany codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w
Sobótce Świdnicy Wierzbicach Kątach Wrocławskich i we Wrocławiu w roku szkolnym
2021/2022 od 01.09.2021 do 31.08.2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098279/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiGK.271.5.2021.EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1
Dowóz do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy przy ul.
Słobódzkiego 28.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.5.5.) Wartość części: 45960,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 2
Dowóz dzieci do szkoły/przedszkola do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ul.
Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.5.5.) Wartość części: 53434,19 PLN

Część 3
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 3
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w
Wierzbicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.5.5.) Wartość części: 58312,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 4
Dowóz dzieci do placówek we Wrocławiu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób

4.5.5.) Wartość części: 62156,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60134,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60134,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60134,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Justyna Poniatowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842263974

7.3.3) Ulica: Zebrzydów 7F

7.3.4) Miejscowość: Zebrzydów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-124

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60134,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-09-01 do 2022-06-24

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67832,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67832,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67832,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Justyna Poniatowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842263974

7.3.3) Ulica: Zebrzydów 7F

7.3.4) Miejscowość: Zebrzydów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-124

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67832,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-09-01 do 2022-06-24

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 7 lipca 2021 r. Zamawiający podał kwoty jakie
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zad. 3 – 58.312,28 zł brutto, zad. 4 –
62.156,65 zł brutto. Następnie dokonano otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
W zadaniu nr 3 wpłynęła jedna oferta firmy EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO -
TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ na kwotę 124.712,76 zł brutto (po poprawieniu
oczywistych omyłek rachunkowych).
W zadaniu nr 4 wpłynęły dwie oferty:
 WALDEMAR PASZEK TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA – 94.375,93
zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).
 EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO - TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ –
133.590,76 zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).
Ceny ww. ofert znacznie przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124712,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124712,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę
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do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 7 lipca 2021 r. Zamawiający podał kwoty jakie
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zad. 3 – 58.312,28 zł brutto, zad. 4 –
62.156,65 zł brutto. Następnie dokonano otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
W zadaniu nr 3 wpłynęła jedna oferta firmy EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO -
TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ na kwotę 124.712,76 zł brutto (po poprawieniu
oczywistych omyłek rachunkowych).
W zadaniu nr 4 wpłynęły dwie oferty:
 WALDEMAR PASZEK TAXI OSOBOWE FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA – 94.375,93
zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).
 EXPRESS BUS PRZEWOZY OSOBOWO - TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ –
133.590,76 zł brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych).
Ceny ww. ofert znacznie przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94375,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133590,76 PLN
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