
Wojnicz, 23 sierpnia 2019 r.  

Zamawiający  

Gmina Wojnicz - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne  

w Wojniczu, ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: 3/PZP/2019 

 

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

powtórzone II 

 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Gmina Wojnicz - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne, 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. Zamawiający zastosował zastrzeżoną w pkt. 5.4. SIWZ tzw. „procedurę odwróconą”; 

II. Z postępowania odrzucono ofertę następującego wykonawcy: 

 

1) Firma Transportowo Usługowa „FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 

236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie – na podstawie art. 90 ust. 3 PZP w zw. z art. 89 

ust. 1 pkt 4) PZP albowiem oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia.. 

 

Uzasadnienie:  

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Wykonawca został wezwany zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1) 

PZP do wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w zakresie złożonej oferty. Wykonawca 

przedłożył przedmiotowe wyjaśnienia w dniu 20 sierpnia 2019 r. Jednakże Zamawiający 

uznał je za nieudowodnione. Wykonawca zobowiązany był zgodnie z wezwaniem do 

wyjaśnienia powodów zaoferowania danej ceny oraz złożenia dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny. Zamawiający zaznaczył również w wezwaniu, że wyjaśnienia lakoniczne 

lub niepoparte stosownymi dowodami mogą być zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej uznane jako niezłożone w ogóle, co skutkować będzie odrzuceniem oferty 

Wykonawcy. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach napisał zaledwie jedno zdanie i nie 

przedłożył żadnych dowodów dotyczących wyliczenia ceny. W związku z powyższym 



uznać należy, że Wykonawca nie obalił domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej, 

które zgodnie z orzecznictwem KIO powstało w chwili wezwania go do wyjaśnień. 

Zamawiający natomiast na podstawie przepisu art. 90 ust. 1 p.z.p. umożliwił wykonawcy 

wykazanie okoliczności, iż zaoferowana przez niego cena jest ceną realną. Z kolei zgodnie 

z art. 90 ust. 2 PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny 

spoczywa na wykonawcy. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również 

w utrwalonym orzecznictwie KIO, która chociażby w wyroku z dnia 15 marca 2018 r. 

stwierdziła, że „złożenie wyjaśnień nazbyt ogólnych, nieprecyzyjnych, takich, które 

nie pozwalają zamawiającemu na faktyczną ocenę rzetelności kalkulacji ceny 

wykonawcy, nakłada na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty na 

podstawie art. 90 ust. 3 p.z.p. w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p.”. 

W konsekwencji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na wyżej wymienionej podstawie 

prawnej. 

 

III. Zestawienie wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów 

w poszczególnych kryteriach poniżej: 

 

Wykonawca  

Cena brutto 

(bez opcjonalnego 

zakresu 

zamówienia) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena (60%) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

doświadczenie 

kierowców 

– 20 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

Doświadczenie 

opiekunów 

– 15 % 

Liczba 

punktów w 

kryterium czas 

podstawienia 

pojazdu 

zastępczego 

– 5 % 

Razem 

Transport Osobowo-

Towarowy 

„JANPOL” Jan Pięta. 

Wola Radłowska 347, 

33-133 Wał Ruda 

338 242,08 zł 26,11 20 15 5 66,11 

Przewóz Towarowo 

Pasażerski 

„TRANSPORT”  

Leszek Borgula 

Dąbrówka Tuchowska 

nr 88a, 33-170 

Tuchów 

147 204,00 zł 60 20 15 5 100 

 



IV. Najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy: 

Wykonawca  

Cena brutto 

(bez opcjonalnego 

zakresu 

zamówienia) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena (60%) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

doświadczenie 

kierowców 

– 20 % 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Doświadczeni

e opiekunów 

– 15 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

czas 

podstawienia 

pojazdu 

zastępczego 

– 5 % 

Razem 

Przewóz Towarowo 

Pasażerski 

„TRANSPORT”  

Leszek Borgula 

Dąbrówka Tuchowska 

nr 88a, 33-170 

Tuchów 

147 204,00 zł 60 20 15 5 100 

 

V. Po sprawdzeniu przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz potwierdzeniu 

spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została 

wybrana oferta Wykonawcy: 

 

Przewóz Towarowo Pasażerski „TRANSPORT”  Leszek Borgula, Dąbrówka Tuchowska 

nr 88a, 33-170 Tuchów 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy finalizującej postępowanie  będzie miało 

miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.08.2019 r. W przypadku braku możliwości osobistego 

stawiennictwa, uprasza się Wykonawcę o odpowiednio poinformowanie o tym Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 


