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Znak: RFK.SK.271.2.2019 
 

Informacja o udzieleniu zamówienia  
w trybie zamówienia z wolnej ręki 

 
Działając w trybie art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1843) informuję o zawarciu umowy o zamówienie publiczne w postępowaniu 
prowadzonym w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: 

 
1. Wykonanie usługi dowozu uczniów do szkoły i z powrotem, w przewozach regularnych 

wykonywanych w krajowym transporcie drogowym na podstawie nabywanych przez 
Zamawiającego szkolnych biletów miesięcznych (z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień). 

 
2. Wykonanie usługi dowozu do szkoły i z powrotem uczniów na zajęciach dodatkowe, 

realizowane w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, programów gminnych oraz 
programów szkolnych (z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień).   

 
I. Zamawiający 
 
Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP: 8451981949 

 
 

II. Wykonawca 
 

Gminny Zakład Komunalny, Bystry 1H, 11-500 Bystry, NIP 8451981926 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
60112200-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 
Wykonanie usługi dowozu uczniów do szkoły i z powrotem, w przewozach regularnych 
wykonywanych w krajowym transporcie drogowym na podstawie nabywanych przez Zamawiającego 
szkolnych biletów miesięcznych (z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień). 
Wykaz linii komunikacyjnych oraz poszczególnych kursów zawartych w rozkładzie jazdy wraz z 
informacją o godzinach przyjazdu i odjazdu uczniów z poszczególnych przystanków, stanowi załącznik 
nr 1. 
 
60140000-1 Nieregularny transport osób 
Wykonanie usługi dowozu do szkoły i z powrotem uczniów na zajęciach dodatkowe, realizowane w 
ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, programów gminnych oraz programów szkolnych 
(z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień).   
Zlecenie realizowane będzie poprzez zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości miejsc w autobusach 
Wykonawca zapewni przewóz uczniom w godzinach ustalonych w porozumieniu z koordynatorami 
szkolnymi projektów, dyrektorami szkół i/lub pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Giżycko. 
Za stawki maksymalne cen ustala się wykaz cen usług przyjęty do realizacji w danym roku przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, i stanowi załącznik nr 2. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Usługi wykonywane będą w okresie styczeń – grudzień z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. 
 
V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia 

 
Tryb:  Zamówienie w trybie z wolnej ręki 
Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 
ustawa PZP. 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki  
osobie prawnej, przy założeniu spełniania łącznie następujących warunków:  

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również 
spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego 
w taki sam sposób,  

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, 
nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,  

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. 
 

 
 
 

Z up. Wójta Gminy Giżycko 
Dariusz Grygiencza 

sekretarz gminy 


