
Wojnicz, 28 sierpnia 2018 
Zamawiający: 
Gmina Wojnicz – Centrum Ekonomiczno-Administracyjne 
w Wojniczu 
ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz 
 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 
WYNIK POSTĘPOWANIA I  
DOTYCZY CZĘŚCI 2 

 

Sprawa nr: PZP/1/2018 
Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019  

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez – Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu postępowania 

w przedmiocie jak wyżej działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej PZP, Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 informuję o wynikach prowadzonego 

postępowania. 

I. Zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 5.4 SIWZ zamawiający zastosował tzw. procedurę 

odwróconą. 

II. W zakresie części 2 wykluczono następującego Wykonawcę: 

Przewóz Towarowo Pasażerski „Transport” Leszek Borgula, Dąbrówka Tuchowska nr 88a, 

33-170 Tuchów 

Podstawa prawna wykluczenia: 

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP 

ponieważ nie wykazał warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku 

podstaw do wykluczenia. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 1 PZP oraz na podstawie art. 26 ust. 3 

PZP wezwał Wykonawcę do złożenia i uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 

6.3 SIWZ przedmiotowego postępowania. Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym 

terminie na wezwanie do złożenia dokumentów, a tym samym nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.   

III. W zakresie części 2 odrzucono ofertę następującego Wykonawcy: 

Przewóz Towarowo Pasażerski „Transport” Leszek Borgula, Dąbrówka Tuchowska nr 88a, 

33-170 Tuchów 

Podstawa prawna odrzucenia: 

Oferta Wykonawcy została odrzucona w postępowania na podst. art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP 

ponieważ została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z 

postępowania. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane w 

pkt II.   

 

IV. Zestawienie pozostałych złożonych ofert w zakresie części 2 wraz z przyznaną liczbą 
punktów w poszczególnych kryteriach poniżej: 

 



lp. Wykonawca 
Cena 

brutto  

liczba pkt 
w 

kryterium 
cena 
(60%) 

liczba pkt 
w 

kryterium 
dośw. 

kierowcy 
(15%) 

liczba pkt 
w 

kryterium 
dośw. 

opiekuna 
(10%) 

liczba pkt w 
kryterium 

aspekt 
środowiskowy 

(10%) 

liczba pkt w 
kryterium 

czasu 
podstawienia 

pojazdu 
zastępczego 

(5%) 

RAZEM 

1. 
Firma Transportu Drogowego „Feniks” 
Jan Kaziród, ul. Węgrzyna 9, 33-103 
Tarnów 

83 040,00 
zł 

58,11 15,00 10,00 0,00 5,00 88,11 

2. 

Firma Transportowo Usługowa „FTU” 
Magdalena Jakubas, Biadoliny 
Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny 
Szlacheckie 

80 420,00 
zł 

60,00 15,00 10,00 10,00 5,00 100,00 

 
 
 

V. Mając powyższe na względzie, najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy: 
 
Firma Transportowo Usługowa „FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 
32-828 Biadoliny Szlacheckie 
Liczba punktów: 100 w tym: 
- liczba punktów w kryterium Cena: 60 
- liczba punktów w kryterium Doświadczenie Kierowcy: 15 
- liczba punktów w kryterium Doświadczenie Opiekuna: 10 
- liczba punktów w kryterium Aspekt środowiskowy: 10 
- liczba punktów w kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego: 5 
 
 

VI. Umowa zostanie podpisana w terminie po dniu 03.09.2018 r.,  w terminie uzgodnionym 
między stronami. 
  


