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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Swarzędz wraz z terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym 
z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem 

z wykorzystaniem pojazdów należących do Zamawiającego oraz bazy 
transportowej Zamawiającego"

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)., Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że 
postanawia:

1. Wykluczyć  z  postępowania  Konsorcjum  firm:  Warbus  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 
Warszawie przy  Al.  Prymasa Tysiąclecia  102 oraz  MPK Warszawa Sp.  z  o.o. w 
organizacji z siedzibą  Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 102 na podstawie 
art.  24  ust  2  pkt  4)  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zmówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:... nie 
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca – Konsorcjum firm: Warbus Sp. z o.o. i MPK Warszawa Sp. z o.o. w 
organizacji,  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 
zawartego  w  rozdziale  i  pkt  4.1  b),  w  brzmieniu  :  O  udzielenie  zamówienia 
publicznego  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy  ...  Posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, czyli w 
ciągu ostatnich 3 lat, tj. 2007-2009, wykonywali co najmniej 1 usługę tożsamą z 
przedmiotem zamówienia  (publiczny  transport  zbiorowy  na  terenie  miasta  lub 
gminy),  nieprzerwanie przez  okres nie  krótszy niż  1 rok o wartości  brutto nie 
mniejszej niż 6.000.000,00 zł średniorocznie i średniorocznej pracy przewozowej 
1.800.000 km, dołączył do oferty wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert zamówień (załącznik nr 2 ), w którym 
wykazał 3 usługi z zakresu transportu publicznego. Wykonawca załączył również 
referencje. W oparciu o załącznik nr 2 jak i dołączone referencje Zamawiający nie 
mógł  stwierdzić,  czy  usługi  odpowiadają  wymogom postawionym w cytowanej 
powyżej  treści  SIWZ,  a  zatem  nie  mógł  stwierdzić,  czy  Wykonawca  spełnia, 
cytowany powyżej, warunek udziału w postępowaniu.
Pismem  z  dnia  14  lipca  2010  roku  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do 
uzupełnienia  referencji  czy  innych  dokumentów  o  wartości  usług  jak  i  ilość 
wozokilometrów.
Wykonawca w terminie uzupełnił załącznik nr 2 ( wykaz wykonywanych w ciągu 
ostatnich  trzech  lat  upływem  terminu  składania  ofert  zamówień)  w  zakresie 
wartości  wykonanych  dotychczas  usług  transportowych,  natomiast  nie  wykazał 
średniorocznej ilości pracy przewozowej – wozokilometrów.



W związku z powyższym Wykonawca w opinii Zamawiającego nie spełnił warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie wykonania min jednej usługi o średniorocznej 
pracy przewozowej min. 1.800.000 km.
Na uwadze należy mieć fakt, że na Wykonawcy ubiegającym się o zamówienie 
publiczne  spoczywa  ciężar  udowodnienia,  iż  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Tym samym, co do zasady,to nie 
zamawiający  ma  udowadniać  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  z 
postępowania o zamówienie publiczne, to do wykonawcy należy wykazanie braku 
podstaw do wykluczenia, o ile zamawiający tego żąda. Stosownie do art. 26 ust. 
2a ustawy Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie wskazanym przez 
niego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 
ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1.
Wykonawca – Konsorcjum firm: Warbus Sp. z o.o. i MPK Warszawa Sp. z o.o. nie 
wykazał ( min. 1800000 km ) średniorocznej pracy przewozowej.
Tym samym fakt niewykazania spełniania warunków wskazanych w art. 22 ust 1 
pkt 2) stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 4).

2.  złożoną ofertę uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto (do celów 
porównawczych)

Suma 
punkt
ów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„WIRAŻ – BUS” Sp. z o.o.
Garby, ul. Transportowa 1

62-020 Swarzędz

4,19 zł 100,00

3. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  1   jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 

najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium oceny  ofert  określonego  w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny.

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 

w dniu 31 lipca 2010 roku.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


