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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557344-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Głuchołazy: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022/S 196-557344

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Głuchołazy
Krajowy numer identyfikacyjny: 531412792
Adres pocztowy: Rynek 15
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sznajder
E-mail: zp@glucholazy.pl 
Tel.:  +48 774092124
Faks:  +48 774092101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 
gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
Numer referencyjny: ZP.271.1.45.2022.JSz

II.1.2) Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 
użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy 
Głuchołazy.

II.1.6) Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 363 490.08 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Głuchołazy

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 
użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy 
Głuchołazy.
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Załączniku nr 1A do Zaproszenia- Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ).
Zamawiający zakłada, że w całym okresie realizacji zamówienia (dla wyceny usługi przyjęto, że świadczenie 
usługi transportu będzie realizowane w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.) minimalna planowana łączna 
ilość wozokilometrów wyniesie 195 649,50 wozokilometrów.
Szczegółowe zestawienie szacunkowej ilości wozokilometrów i liczby dni świadczenia usługi zawiera 
zestawienie - załącznik nr 1B do Zaproszenia
Usługa przewozu pasażerów będzie świadczona na liniach komunikacyjnych prze które należy rozumieć : 
połączenie komunikacyjne na sieci dróg publicznych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania, 
po których odbywa się świadczenie usługi objętej umową.
Wykaz linii komunikacyjnych po których realizowana jest usługa zawiera Zarządzenie nr 393-PR.84.2019 
Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sierpnia 2019r. sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych na 
terenie miasta i gminy Głuchołazy ze zmianami
(załącznik do OPZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Data podana w poz.V.2.1 (data zawarcia umowy) jest datą wysłania niniejszego ogłoszenia. Podana całkowita 
wartość końcowa zamówienia w sekcji V.2.4 jest wartością szacunkową zamówienia bez podatku od towarów i 
usług. Podanie całkowitej końcowej wartości zamówienia na tym etapie jest niemożliwe.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
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Podstawa prawna i faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki : art. 214 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. W 
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego 
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone 
żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na 
ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego, uregulowanego w Dziale II Rozdziale 3 Oddziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dalej również ustawa Pzp) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wartość zamówienia 
jest większa od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do 
usług. W postępowaniu oznaczonym nr ZP.271.1.34.2022.JSz nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie 
zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty. W dniu 11.09.2022r. Pan Zbigniew Dąbrowski Głuchołazy ul. Kraszewskiego 
40 za pośrednictwem wniosku zgłoszenie oferty/wniosku złożył za pośrednictwem ePuapu dokument pod 
nazwą SZYFROWANIE-BD82842C-D733-11-09-2022-19_22_22_10.ZIP. Zgodnie z SWZ Zamawiający w 
dniu 12.09.2022r. o godzinie 11.00 przystąpił do procedury otwarcia oferty i deszyfrowania złożonego pliku. 
Zamawiający pobrał i zapisał dokumenty które uzyskał w procesie deszyfryzacji. Łącznie pobrał 10 plików, z 
czego 9 były to pliki typu Xades a jeden dokument Adobe Acrobat (.pdf) pod nazwą espd-request wypełnione. 
Przy próbie otwarcia dokumentów złożonych jako pliki Xades, między innymi pliku pod nazwą: zal-nr-2-
formularz-ofertowy.doc, uruchamiał się program szafir i pojawiała informacja „brak plików w zdefiniowanym 
katalogu”. Dalsza praca w programie szafir i próba weryfikacji pobranych plików uruchomiała komunikat: 
Dla przynajmniej jednego z podpisów odczytanych ze wskazanych plików nie udało się zlokalizować pliku 
zawierającego podpisane dane. Podobnie przy weryfikacji podpisu innym programem (MADKOM) pojawia 
się komunikat: Integralność: Nieokreślona - weryfikator nie był w stanie określić integralności podpisu System 
nie był w stanie odnaleźć zewnętrznego pliku (zal-nr-2-formularz-ofertowy.doc). Zamawiający zauważył, że 
złożone pliki typu Xades mają małą pojemność (11-12 KB) , co świadczy, o tym że Wykonawca przesłał same 
pliki podpisów bez plików źródłowych – podpisanych dokumentów. Jedynie dokument pod nazwą: espd-request 
wypełnione został zweryfikowany pozytywnie. Było to oświadczenie JEDZ , składane na podstawie art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP.271.1.45.2022.JSz

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 
gminnych autobusowych przewozach pasażerskich

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Auto-Fan Zbigniew Dąbrowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 755-108-99-33
Adres pocztowy: Kraszewskiego 40
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 363 490.08 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 363 490.08 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

c.d. Wyjaśnienia pkt. 3 zał. D1:13) W związku z powyższym po analizie zebranych dokumentów w 
prowadzonym postępowaniu Zamawiający uznał, iż w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych 
przewozach pasażerskich, nie złożono w ogóle oferty. Jeden z pobranych i zapisanych plików został co prawda 
nazwany zal-nr-2-formularz-ofertowy.doc, ale Zamawiający po weryfikacji stwierdził, że jest to plik zawierający 
podpis do źródłowego dokumentu, prawdopodobnie do formularza oferty, którym jednak Zamawiający 
nie dysponował i nie mógł zapoznać się z jego treścią. Brak oferty złożonej we wcześniej prowadzonym 
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego uzasadnia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. 
Zamawiający nie zmienia pierwotnych warunków zamówjenia.
Zamawiający skierował zaproszenie do negocjacji do wybranego przez siebie Wykonawcy: Auto-Fan 
Zbigniew Dąbrowski Głuchołazy ul. Kraszewskiego 40 z uwagi na to, że jest to Wykonawca, który realizuje 
obecnie przedmiotową usługę, a z dokumentów złożonych w prowadzonej procedurze w trybie przetargu 
nieograniczonego był jedynym Wykonawcom zainteresowanym realizacją przedmiotowego zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych.
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX Środki Ochrony Prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2022
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