
Rybnik, dnia 28.07.2015 r. 

ZTZ PN 01/5/2015 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot: przetargu nieograniczonego ZTZ PN 01/2015 na: 

„Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.” 

 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania 

przetargowego dla przetargu jw. 

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 27.7.2015 r. wybrała ofertę firmy: 

 

 

 

Dla zadania 1. 

 

PPUH KŁOSOK Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory 

Nr oferty 4 

Cena oferty 17 061 000,00 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6. 

Realizacja zadania autobusami fabrycznie nowymi. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie nowymi przed 1.11.2015 r. 

 

W postępowaniu dla zadania nr 1 zastosowano cztery kryteria: kryterium I Cena – 55 %, 

kryterium II Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające 

minimum normy EURO 6 – 15%, kryterium III Realizacja zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%, kryterium IV Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%. 

Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano 

porównania kryteriów oceny ofert, a następnie przemnożono przez liczbę członków komisji. 

 
Numer 

oferty. 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy. 

Liczba 

punktów 

kryterium 
cena 

Liczba punktów 

kryterium realizacja 

zadania autobusami 
wyposażonymi w 

jednostki napędowe 

spełniające 
minimum normy 

EURO 6. 

Liczba punktów 

kryterium 

realizacja 
zadania 

autobusami 

fabrycznie 
nowymi. 

Liczba punktów 

kryterium 

termin 
rozpoczęcia 

realizacji 

zadania 
autobusami 

fabrycznie 

nowymi 

Łączna 

liczba 

punktów 

4 PPUH KŁOSOK Andrzej Kłosok 

ul. Gajowa 62 

44-240 Żory 

165 45 45 45 300 

11 Przedsiębiorstwo Spedycyjno 
Transportowe Transgór S.A. 

ul. Jankowicka 9 

44-201 Rybnik 

162,06 45 45 45 297,06 

3 Dolnośląskie Linie Autobusowe 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
ul. Długosza 60 

51-162 Wrocław 

136,38 45 45 45 271,38 

 

 

 

 

 



Dla zadania 2. 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie dla zadania 2 na podstawie Art. 93 ust.1 pkt.7 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze 

zmianami). 

 

Uzasadnienie prawne 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

W postępowaniu dla zadania nr 2 zastosowano cztery kryteria: kryterium I Cena – 55 %, 

kryterium II Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające 

minimum normy EURO 6 – 15%, kryterium III Realizacja zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%, kryterium IV Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%. 

Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano 

porównania kryteriów oceny ofert, a następnie przemnożono przez liczbę członków komisji. 

Oferty dwóch Wykonawców zostały złożone z taką samą ceną, niższą w stosunku do 

pozostałej oferty oraz uzyskały taką samą liczbę punktów w każdym z kryteriów. 

Zamawiający wzywa do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 

oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. (Art. 91. Ust. 5 Pzp) W przedmiotowym 

zadaniu są cztery kryteria oceny oferty w związku z czym artykuł ten nie ma zastosowania. 

 

A21 Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 58 44-240 Żory 

Nr oferty 6 

Cena oferty 27 544 000 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6. 

Realizacja zadania autobusami fabrycznie nowymi. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie nowymi przed 1.11.2015 r. 

 

Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik 

Nr oferty 10 

Cena oferty 27 544 000 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6. 

Realizacja zadania autobusami fabrycznie nowymi. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie nowymi przed 1.11.2015 r. 

 

 

 

 

 

 



 
Numer 
oferty. 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy. 

Liczba 
punktów 

kryterium 

cena 

Liczba punktów 
kryterium realizacja 

zadania autobusami 

wyposażonymi w 
jednostki napędowe 

spełniające 

minimum normy 
EURO 6. 

Liczba punktów 
kryterium 

realizacja 

zadania 
autobusami 

fabrycznie 

nowymi. 

Liczba punktów 
kryterium 

termin 

rozpoczęcia 
realizacji 

zadania 

autobusami 
fabrycznie 

nowymi 

Łączna 
liczba 

punktów 

6 A21 Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 58 
44-240 Żory 

165 45 45 45 300 

10 Przedsiębiorstwo Spedycyjno 

Transportowe Transgór S.A. 
ul. Jankowicka 9 

44-201 Rybnik 

165 45 45 45 300 

1 Dolnośląskie Linie Autobusowe 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Długosza 60 

51-162 Wrocław 

139,95 45 45 45 271,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla zadania 3. 

 

PPUH KŁOSOK Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory 

Nr oferty 5 

Cena oferty 33 825 600,00 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6. 

Realizacja zadania autobusami fabrycznie nowymi. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie nowymi przed 1.11.2015 r. 

 

W postępowaniu dla zadania nr 3 zastosowano cztery kryteria: kryterium I Cena – 55 %, 

kryterium II Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające 

minimum normy EURO 6 – 15%, kryterium III Realizacja zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%, kryterium IV Termin rozpoczęcia realizacji zadania autobusami fabrycznie 

nowymi – 15%. 

Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano 

porównania kryteriów oceny ofert, a następnie przemnożono przez liczbę członków komisji. 

 
Numer 

oferty. 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy. 

Liczba 

punktów 

kryterium 
cena 

Liczba punktów 

kryterium realizacja 

zadania autobusami 
wyposażonymi w 

jednostki napędowe 

spełniające 
minimum normy 

EURO 6. 

Liczba punktów 

kryterium 

realizacja 
zadania 

autobusami 

fabrycznie 
nowymi. 

Liczba punktów 

kryterium 

termin 
rozpoczęcia 

realizacji 

zadania 
autobusami 

fabrycznie 

nowymi 

Łączna 

liczba 

punktów 

5 PPUH KŁOSOK Andrzej Kłosok 
ul. Gajowa 62 

44-240 Żory 

165 45 45 45 300 

9 Przedsiębiorstwo Spedycyjno 
Transportowe Transgór S.A. 

ul. Jankowicka 9 

44-201 Rybnik 

162,24 45 45 45 297,24 

2 Dolnośląskie Linie Autobusowe 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
ul. Długosza 60 

51-162 Wrocław 

145,08 45 45 45 280,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla zadania 4. 

 

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99 a 44-210 Rybnik 

Nr oferty 8 

Cena oferty 3 062 400,00 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6 – minimum 6 pojazdów. 

 

W postępowaniu dla zadania nr 4 zastosowano dwa kryteria: kryterium I Cena – 80 %, 

kryterium II Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające 

minimum normy EURO 6 – 20%. 

Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano 

porównania kryteriów oceny ofert, a następnie przemnożono przez liczbę członków komisji. 

 
Numer 

oferty. 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy. 

Liczba punktów kryterium 

cena 

Liczba punktów kryterium realizacja 

zadania autobusami wyposażonymi w 

jednostki napędowe spełniające 
minimum normy EURO 6. 

Łączna liczba 

punktów 

8 Usługi Przewozowe Piotr Dybała 

ul. Raciborska 99 a 44-210 

Rybnik 

240 45 285 

 

 

Dla zadania 5. 

 

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99 a 44-210 Rybnik 

Nr oferty 7 

Cena oferty 1 140 000,00 brutto 

Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające minimum 

normy EURO 6 – 0 pojazdów. 

 

W postępowaniu dla zadania nr 5 zastosowano dwa kryteria: kryterium I Cena – 80 %, 

kryterium II Realizacja zadania autobusami wyposażonymi w jednostki napędowe spełniające 

minimum normy EURO 6 – 20%. 

Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano 

porównania kryteriów oceny ofert, a następnie przemnożono przez liczbę członków komisji. 

 
Numer 

oferty. 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy. 

Liczba punktów kryterium 

cena 

Liczba punktów kryterium realizacja 

zadania autobusami wyposażonymi w 

jednostki napędowe spełniające 
minimum normy EURO 6. 

Łączna liczba 

punktów 

7 Usługi Przewozowe Piotr Dybała 

ul. Raciborska 99 a 44-210 

Rybnik 

240 0 240 

 

 
Kazimierz Berger 

       Dyrektor  

----------------------------------------------------- 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 

ul. Budowlanych 6 44-200 Rybnik 
 

 


