Kunów, dnia 21.08.2019 r.

Znak sprawy: IGP.I.271.4.2019

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IGP.I.271.4.2019
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego
Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wymysłowie”
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) Zamawiający Gmina Kunów informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:
IGP.I.271.4.2019 pn.: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola
w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wymysłowie”
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się
kryteriami: ceny brutto - 60% oraz terminem płatności - 40%.
I. W postępowaniu wybrano ofertę:
Nr 3 - złożoną przez: W&J TRANS Usługi transportowe Bawoł Krzysztof, Sobów 112, 27-530
Ożarów. Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował
wykonanie zamówienia za cenę: 186.191,46 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta spełniająca wszystkie wymagania ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także
o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
II. Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:
Nr
oferty

1

2

Nazwa i adres Wykonawcy

USŁUGI-HANDELTRANSPORT
Anna Chmiel
Charężów 6
26-060 Chęciny
TRANS Katrina
Łukasz Bąk
ul. Wąwozy 17A
27-400 Ostrowiec Św.

Cena
ofertowa
brutto
w zł.

Termin
płatności

Liczba pkt w
kryterium
cena
(max. 60%)

Liczba pkt w
kryterium
termin
płatności
(max. 40%)

Łączna liczba
pkt w
kryterium
cena i termin
płatności

30 dni

51,25

40

91,25

30 dni

49,87

40

89,87

218.000,00

224.013,54

3

4

5

W&J TRANS
Usługi transportowe
Bawoł Krzysztof
Sobów 112
27-530 Ożarów
Biuro Podróży „Jeziorski”
ul. Świętokrzyska 124
Styków
27 - 230 Brody
Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
S.A.
ul. Żabia 40
27-400 Ostrowiec Św.

186.191,46
30 dni

60

40

100

30 dni

57,05

40

97,05

30 dni

54,39

40

94,39

195.832,73

205.385,54

III. Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że z postępowania wykluczono Wykonawcę: TRANS Katrina Łukasz Bąk, ul. Wąwozy 17A,
27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wymagał,
zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt 4.4.6, by każdy Wykonawca biorący udział
w postępowaniu złożył w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach
złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, stosownie do treści art. 24 ust.
11 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca
w powyższym terminie nie przedłożył ww. oświadczenia. W związku z powyższym pismem
z dnia 13.08.2019 r. Zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu. W wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie uzupełnienia ww. dokumentu Wykonawca nie złożył wymaganego
oświadczenia.
IV. Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu odrzucił ofertę nr 2 Wykonawcy: TRANS Katrina Łukasz Bąk, ul. Wąwozy
17A, 27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzucił ofertę działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
VI. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidział
w niniejszym postępowaniu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VII. Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

