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Informacja o udzieleniu zamówienia  

Zamawiający, Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” działając zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający 

Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI" 

47-100 Strzelce Opolskie 

ul. Jordanowska 2 

NIP: 756-197-98-41 

e-mail: zwiazek@powiatstrzelecki.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zadania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia 

specjalnego o charakterze specjalistycznym 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na transporcie - dowozie uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Strzeleckiego do szkół i placówek kształcenia specjalnego 

o charakterze specjalistycznym (zwanych dalej : uczniami ) oraz zapewnienie opieki w trakcie 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wartość zamówienia 

Wartość zamówienia netto wynosi: 1 868 160,00 zł. 

4. Wykonawca, któremu zamawiający udzielił zamówienia 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna 

z siedzibą w : 47-100 Strzelce Opolskie; ul. 1 Maja 59 

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia 

1) Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 

zamówienie udzielane jest przez zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie 

prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) 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. 

2) W przedmiotowym zamówieniu wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione tj.: 

mailto:zwiazek@powiatstrzelecki.pl


a) PKS w Strzelcach Opolskich S.A. jest osobą prawną, nad którą członkowie związku 

„JEDŹ Z NAMI” oraz związek sprawują kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a 

ustawy PZP, tj.: 

• Właścicielem 461.999 akcji jest Powiat Strzelecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2. Właścicielem 1 akcji jest Związek powiatowo-gminny " 

JEDŹ Z NAMI"  Strzelce Op. ul. Jordanowska 2. 

• rada nadzorcza Spółki, jako obligatoryjny organ w spółkach z udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712), składa się z 3 członków, wszyscy 

członkowie rady nadzorczej Spółki wskazani zostali przez akcjonariuszy – Powiat 

Strzelecki oraz Związek powiatowo-gminny " JEDŹ Z NAMI". Walne Zgromadzenie 

Spółki jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Rada 

nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 

• zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarządu spółek 

z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, 

taka kompetencja przewidziana jest również dla rady nadzorczej Spółki; 

• zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w spółkach jednostek 

samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) 

pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez członków związku. 

c) w kontrolowanej osobie prawnej, PKS w Strzelcach Opolskich S.A. nie ma bezpośredniego 

udziału kapitału prywatnego, Powiat Strzelecki oraz Związek powiatowo-gminny " JEDŹ Z 

NAMI" są jedynymi akcjonariuszami Spółki. 

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy 

Zamówienie będzie realizowane od 01.09.2020 do 30.06.2023 r. 

7. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy PZP nie zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP zostało przekazane 

do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.09.2020 r. 

 

 


