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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365336-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022/S 128-365336

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5830011969
Adres pocztowy: al. gen. J. Hallera 16/18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-426
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Ruszkowska
E-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl 
Tel.:  +48 585065120
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gdansk.pl/gcuw
Adres profilu nabywcy: https://bip.gdansk.pl/gcuw

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do Szkoły 
Podstawowej nr 82 w Gdańsku
Numer referencyjny: ZO/07/GCUW/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 82, przy ul. Radarowej w Gdańsku w okresie od 13 września 
2021 r. do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia wiążącej umowy z wykonawcą, 
jednak nie dłużej niż do 23.12.2021 r.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 90 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu 
przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje GCUW pisemnie o 
ustalonym rozkładzie jazdy, zgodnie z zapisami we wzorze umowy. Wykonawca potwierdza ustalone punkty 
zbiórki z Dyrekcją placówki oświatowej, o czym informuje zamawiającego. Przewidywana średnio dzienna 
ilość kursów na trasie wynosi: 3 dowozy i 4 odwozy. Placówka jest dwuzmianowa pracuje w godzinach 07:00 – 
17:15. Uczniowie zaczynają i kończą o różnych porach. Średnia ilość uczniów w jednym kursie to 10-12 osób, 
a w kursach porannych (rozpoczynających zajęcia) i popołudniowych (kończących zajęcia) to około 18 osób. 
Ostateczna liczba uczniów będzie uzależniona od planu poszczególnych klas.

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

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
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Tryb niekonkurencyjny został wybrany ze względu na niemożność zachowania terminów określonych dla 
przetargu nieograniczonego w trybach unijnych.
W przedmiotowym zakresie prowadzone zostało postępowanie, do którego opublikowano ogłoszenie 
o zamówieniu nr 2021/S 114-299900 z dnia 15.06.2021 r. (dotyczy części nr 3 tamtego postępowania). 
Postępowanie zostało rozstrzygnięte, a wykonawca w tej części wybrany, co znajduje odzwierciedlenie w 
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 172-449829 z dnia 6.09.2021 r. W dniu 8.09.2019 r. GCUW 
został poinformowany przez Wykonawcę „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk, z którym została zawarta umowa 

06/07/2022 S128
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299900-2021:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449829-2021:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S128
06/07/2022
365336-2022-PL

3 / 4

PN-01/GCUW/2021/3 w dniu 23.08.2021 na dowóz uczniów SP nr 82 o odstąpieniu przez niego od umowy ze 
skutkiem na dzień 13.09.2021 r.
Ze względu na statutowy obowiązek Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 
2016 r Prawo oświatowe, art. 39, ust. 2-5, do zapewnienia dowozu uczniów, zaistniała pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia, co do której nie było możliwe zastosowanie procedur podstawowych. Zamawiający udzielił 
zatem zamówienia Wykonawcy w trybie z wolnej ręki w dniu 10.09.2021 na okres od 13.09.2021 do czasu 
rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych, jednak nie 
później niż do 23.12.2021 r., aby zachować ciągłość dowożenia uczniów do placówki edukacyjnej. Ogłoszenie 
o dobrowolnej przejrzystości ex ante nr 2021/S 181-471595 zostało przesłane do publikacji w dniu 13.09.2021 
r., opublikowane w dniu 17.09.2021 r. Postępowanie przetargowe (ogłoszenie o zamówieniu), w którym 
uwzględniono to zamówienie zostało opublikowane w dniu 18.10.2021 r. pod numerem 2021/S 202-527861.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 181-471595

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: GCUW/03/09/2021

Część nr: 1

Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do Szkoły 
Podstawowej nr 82 w Gdańsku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/09/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Przewóz osób Katarzyna Siwik
Krajowy numer identyfikacyjny: 584-228-55-37
Adres pocztowy: ul. Rzeczypospolitej 7B/52
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-369
Państwo: Polska
E-mail: ksiwik@tlen.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 90 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 79 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX Ustawy „Środki ochrony prawnej”, art. 
505 – 595.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentom zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
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