
Wojnicz, 5 sierpnia 2019 r.  

Zamawiający: 

Gmina Wojnicz -  Centrum Ekonomiczno-Administracyjne  

w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 
Sprawa nr: 2/PZP/2019 

 

Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2019/2020  

– zamówienie powtórzone 

 

Szanowni Państwo, 

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

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

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 informuje o wynikach prowadzonego postępowania.  

 

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

odwróconą”; 

II. Z postępowania odrzucono następujące oferty; 

1) Przewóz Towarowo Pasażerski „TRANSPORT” Leszek Borgula Dąbrówka 

Tuchowska nr 88a, 33-170 Tuchów – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP z uwagi, że jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

UZASADNIENIE 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 

3.7 wskazał, że „Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były 

w pełni sprawne technicznie. Rok produkcji autobusów nie może być straszy niż 2006”. Podczas gdy w złożonej 

ofercie Wykonawca zadeklarował wykonanie usługi pojazdami o następujących rocznikach produkcji: 

Autobus I Setra 1994, Autobus II Setra 1995, Autobus 3 Setra 1993, Autobus IV Bova 2005. W związku 

z powyższym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazane 

autobusy nie spełniają wymagań dotyczących roczników produkcji) w konsekwencji czego oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu na wyżej wskazanej podstawie prawnej.  

 

III. Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert poniżej:  

 

 



lp. 
 

Wykonawca 

Cena brutto (bez 

opcjonalnego zakresu 

zamówienia)  

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Okres 

gwarancji 

Warunki 

płatności 

1. 

Firma Transportowo Usługowa „FTU” 

Magdalena Jakubas, Biadoliny 

Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny 

Szlacheckie 

270 855,36 zł 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

2 
Nieregularny Przewóz Osób Paweł 

Nieć, 32-852 Dębno 346 
1 766 448,00 zł  

Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

3 

Firma Przewozowa SPEED Krzysztof 

Rachwał Poręba Spytkowska, os. 

Urocze 78, 32-800 Brzesko  

2 355 264,00 zł  
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

 

IV. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albowiem cena oferty z najniższą ceną i oferty najkorzystniejszej 

przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a zamawiający kwoty tej nie może zwiększyć do wysokości oferty z najniższą ceną.  

UZASADNIENIE 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 

126 013,45 zł brutto, podczas gdy oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 270 855,36 zł. 

Wobec powyższego Zamawiający nie jest w stanie podnieść zabezpieczonej kwoty do tej 

wysokości.  

 

V. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wszczęte 

kolejne postępowanie w tym samym przedmiocie zamówienia. 


