
DPP.271.7.2019    
Pabianice, dnia 28.01.2020 r. 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POST ĘPOWANIA W ZAKRESIE CZ ĘŚCI II 

tj.  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZ ĘŚĆI II i 

WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESI E CZĘŚCI II 
 
 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Świadczenie 
usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu 
gminy Pabianice w 2020 roku”- CZĘŚĆ II,  
 

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na podstawie 
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843) informuje, że w ww. postępowaniu w zakresie części II jako najkorzystniejsza 
została wybrana oferta firmy: 
P.U.H. NKM Mariusz Nowak 
95-200 Pabianice, Rydzyny 75 
Cena oferty: 94 500 zł 
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie 
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i uzyskała łącznie 100 punktów (maksymalna ilość punktów) w bilansie kryteriów 
opisanych w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą. Szczegóły ofert złożonych w postępowaniu 
w zakresie części II wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz 
łączną punktacją ofercie nie podlegającej odrzuceniu, zawiera tabela poniżej: 
 
Nr 
oferty 

Firmy i adresy 
Wykonawców 

Punkty (p) w 
kryterium: 
Cena oferty 
(zł brutto)  

Punkty (p) w 
kryterium” 
Ilość dodatkowych 
kursów na danej 
linii w soboty 

Termin 
wykonania 
zamówienia 
i warunki 
płatności 

Punkty 
 (p) łącznie 

1. Prywatna Komunikacja 
Samochodowa 
„MUSTANG”  
Jakub Pardel 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Ul. Poprzeczna 15 lok. 47 

Część II:  
76 680 zł 
 

Część II:  
4 kursy 
 

Termin 
wykonania od 
01.03.2020 r. 
do 
31.12.2020 r., 
Warunki 
płatności 
zgodnie z SIWZ 

Wykonawca 
wykluczony 
na podst. art. 
24 ust. 1 pkt 
12 ustawy 
Pzp. Oferta 
odrzucona na 
podst. art. 24 
ust.4 ustawy 
Pzp 

3. P.U.H. NKM Mariusz 
Nowak 
95-200 Pabianice, 
Rydzyny 75 

Część II:  
 94 500zł 
60p 

Część II:  
4 kursy 
40p 

Termin 
wykonania od 
01.03.2020 r. 
do 
31.12.2020 r., 
Warunki 
płatności 
zgodnie z 
SIWZ 

100p  

 
W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, w zakresie części II 

zostały złożone dwie oferty.  



 
W zakresie części II Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę: Prywatna Komunikacja Samochodowa „MUSTANG” Jakub Pardel 
97-300 Piotrków Trybunalski, Ul. Poprzeczna 15 lok. 47,  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 
Pzp, jednocześnie na podstawie art. 24 ust.4 ww. ustawy Pzp uznając ofertę ww. Wykonawcy  
za odrzuconą. 
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty: 
Wykonawca- Prywatna Komunikacja Samochodowa „MUSTANG” Jakub Pardel (którego 
oferta została najwyżej oceniona), w dniu 07 stycznia 2020 r został wezwany przez 
Zamawiającego, działającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do przedłożenia 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (opisanych przez Zamawiającego w SIWZ). 
Wykonawca we wskazanym terminie nie przedłożył Zamawiającemu żadnej odpowiedzi. Z 
uwagi na powyższe, Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do 
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust.1 ustawy Pzp tj: 
a) aktualną licencję lub zezwolenie (według wymagań określonych w rozdziale VI ust. 6.1 
pkt 2) lit a) SIWZ); 
b) wykaz usług (według wymagań określonych w rozdziale VI ust. 6.1 pkt 2) lit c) SIWZ). 
Wykonawca we wskazanym terminie nie przedłożył Zamawiającemu żadnej odpowiedzi na 
wezwanie. 
W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i z tego powodu został wykluczony z postępowania, na podstawie z art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy Pzp, a jego oferta uznana została za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust.4 ww. 
ustawy.  
 
Po wykluczeniu Wykonawcy- Prywatna Komunikacja Samochodowa „MUSTANG” Jakub Pardel, 
najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy- P.U.H.  NKM Mariusz Nowak, 95-200 
Pabianice, Rydzyny 75. Szczegóły oferty i przyznane jej punkty przedstawia tabela powyżej. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, 
umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części II zostanie zawarta po upływie 
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.  
  
 
 

                  
   Wójt Gminy Pabianice  

 
                                                                                                          /-/ Marcin Wieczorek 

 
           

            
 
 


