
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania
ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

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:
Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania
ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03f609b-4c54-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331085/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27 11:30
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000892/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Utrzymanie przeprawy promowej

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 00280365/01

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: NIZ.272.TP.106.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 85938,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę związaną z zadaniem pn.: „Eksploatacja przeprawy
promowej przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze
powiatowej nr 1774K” 
2. Zamawiający - Powiat Wadowicki - Armator, zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i
utrzymania całą przeprawę promową na rzece Wisła w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
Spytkowice – Poręba Żegoty w m. Spytkowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60610000-7 - Usługi transportu promowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie,
jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty
podlegały odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę DEFRYC
Danuta Fryc, ul. Jana Pawła II, nr 75, 34-116 Spytkowice. W toku badania złożonej oferty,
Zamawiający dokonał jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp. - oferta
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została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o
którym mowa w art.125 ust.1. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione ponieważ
wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu
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