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Pabianice, dnia 09.01.2020 r. 

 
Uczestnicy postępowania przetargowego 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POST ĘPOWANNIA W ZAKRESIE CZ ĘŚCI III 

tj. O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZ ĄŚCI III 
oraz  

ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESIE CZ ĘŚCI III  
 
 

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 III,  
 

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice,  działając zgodnie z art. 92 
ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części III, 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
Uzasadnienie:  

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, w zakresie części III 
zostały złożone dwie oferty. Szczegóły ofert przedstawia tabela poniżej. 
 
Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców Cena oferty 
(zł brutto)  
 

Ilość 
dodatkowych 
kursów na danej 
linii w soboty 

Termin 
wykonania 
zamówienia 
i warunki 
płatności 

 

Punkty 
 (p) 
łącznie 

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

Część III:  
58 860 zł 
 

Część III: 4 kursy 
 

Zgodnie z 
zapisami 
SIWZ  

Oferta 
odrzucona 

2.  ES-KA-ES Usługi 
Transportowe  
Stanisław Szczesio 
93-469 Łódź, 
Łaskowice 90 
 

Część III:  
144 471,60zł 
60p 

Część III:-  
0p 

Zgodnie z 
zapisami 
SIWZ  

60p  

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: część III: 60  000,00zł 
brutto.  

 
W zakresie części III Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, natomiast odrzucił 
ofertę Wykonawcy: Prywatna Komunikacja Samochodowa „MUSTANG” Jakub Pardel 97-300 
Piotrków Trybunalski, Ul. Poprzeczna 15 lok. 47,  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, w 
związku z art. 90 ust.3 ustawy Pzp 
 



Uzasadnienie odrzucenia oferty: 
Wykonawca: Prywatna Komunikacja Samochodowa „MUSTANG” Jakub Pardel, złożył 

ofertę, której cena jest: 
-poniżej 70% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi 71 166,06 zł 
(wartość złożonej oferty w zakresie części III to 58 860zł ). 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust.1 i 1a ustawy Pzp wezwał 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
zaproponowanej w ofercie ceny. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do 02.01.2020 r.), 
Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień, dlatego Zamawiający odrzucił jego ofertę, uznając, że 
zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.  89 ust. 1 pkt 4) 
ustawy Pzp, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 
 
Cena  najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, czyli oferta Wykonawcy: ES-KA-ES 
Usługi Transportowe Stanisław Szczesio, 93-469 Łódź, Łaskowice 90, tj. 144 471,60zł, w sposób 
znaczący przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
w zakresie części III tj. 60 000,00 zł (brutto).  
Wobec powyższego zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp i Zamawiający 
unieważnienia postępowanie. 

 
 

                  
   Wójt Gminy Pabianice  

 
                                                                                                      /-/Marcin Wieczorek 

 
           

            
 


