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Chorzele, dnia 15.02.2018 r.

06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: G50667882

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Dot. Koncesji na usługi „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie
gminy Chorzele”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Chorzele (zwana dalej Zamawiającym), działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1920), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie koncesji na „Świadczenie usług
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele” na podstawie kryteriów
oceny oferty, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, która spełnia
wymagania określone w ogłoszeniu o koncesji i zawiera najniższą cenę 3,00 zł netto za
wozokiłometr.
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zaprosił do składania ofert następujące
podmioty:
1. Pani Beata Czaplicka i Pan Krzysztof Czaplicki prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska
108, 06 - 300 Przasnysz (dalej: Oferta nr 1),
2. Pan Marek Lidzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Lidzki USŁUGI
TRANSPORTOWE

OSOBOWE, ul. Mieszka I 4, 06-330 Chorzele (dalej: Oferta nr 2).

Zamawiający w Opisie Warunków Koncesji wskazał, że przy wyborze Wykonawcy
będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- Kryterium 1: Koszt 1 wozokiłometra,
- Kryterium 2: Minimum 80 % Taboru Obsługującego ww. linie wyposażone w klimatyzację i
ogrzewanie postojowe,
- Kryterium 3: Ponad 50 % taboru spełniającego wyższe normy spalin niż EURO 5,

- Kryterium 4: Tabor z niską podłogą przynajmniej w 1 wejściu autobusów.
Oba podmioty ww. złożyły oferty w terminie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający ustalił, iż:
1. Oferta nr 1 spełnia wymogi wskazane w ustawie o koncesji oraz dokumentach koncesji i
ma najniższą cenę netto za wozokilometr (3,00 zł netto).
2. Oferta nr 2 nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie o koncesji oraz ogłoszeniu o
koncesji, w związku z czym Wykonawcę należało wykluczyć, zaś ofertę uznać za odrzuconą.
3. W Ofercie nr 1 zaoferowano:
3.00 zł netto za 1 wozokilometr.
4. W Ofercie nr 2 zaoferowano:
4.00 zł netto za 1 wozokilometr.
Zamawiający, po porównaniu ofert, ocenił je w ten sposób, że:
- Oferta nr 1 spełnia wymogi wskazane w ustawie o koncesji oraz Opisie Warunków Koncesji,
zawiera najniższą cenę 3,00 zł netto za 1 wozokilometr i oceniono ją jako najkorzystniejszą.
- Oferta nr 2 nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie o koncesji oraz dokumentach
koncesji z uwagi na fakt, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień
oświadczył, iż nie posiada dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia ważnych na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. na dzień 11.01.2018 rok. Z uwagi na powyższe.
Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, zaś ofertę uznać za odrzuconą.
Przedłożone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia są wystawione z datami na
dzień składania ofert, nie zaś na dzień złożenia wniosków o dopuszczenie do postępowania.
Zgodnie z dokumentami koncesji (w tym ogłoszenie o koncesji, opis postępowania, opis
warunków koncesji):
„W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca

zobowiązany będzie przedłożyć następujące dokumenty:
1.

informację

banku

łub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych łub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji-,
2.

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, źe

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności;
3.

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
4.

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
5.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące
przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć następujące dokumenty: aktualne informacje z Krajowego Rejestru Kornego w
zakresie określonym w art. 32 Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji”.
Ponadto, zgodnie z opisem postępowania, „Na tym etapie Postępowania (tj. do upływu
terminu składania Wniosków) konieczne jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w SEKCJI Ili Ogłoszenia o
koncesji, jednakże nie należy ich załączać do Wniosku. Przedmiotowe dokumenty składa

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego”.
Zgromadzenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu
i braku podstaw do wykłuczenia nałeżało więc zgromadzić do upływu terminu składania
wniosków. Przedmiotowe dokumenty składa Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż
Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie oświadczył,

iż nie posiada dokumentów

potwierdzających ww. okołiczności na dzień składania wniosków, nałeżało go wykłuczyć z
postępowania, zaś ofertę uznać za odrzuconą.
Ze względu na powyższe okoliczności Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę
złożoną przez Panią Beatę Czaplicką i Pana Krzysztofa Czaplickiego prowadzących
działalność gospodarczą pod firmą Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B.
Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06 - 300 Przasnysz.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert
spełniających wymagania określone w dokumentach koncesji, w tym ogłoszeniu o koncesji,
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tym opisie. Zamawiający uznaje ofertę
za nieodpowiadającą jego wymaganiom i nie dopuści jej do oceny porównania (odrzucenie
oferty), jeżeli:
a)

treść oferty jest niezgodna z Ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub

usługi;
b)

treść oferty jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu koncesji;

c)

treść oferty nie spełnia wymagań Zamawiającego dla realizacji przedsięwzięcia w

trybie koncesji;
d)

oferta została złożona przez osoby nienależycie umocowane;

e)

oferta została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert;

f)

treść oferty nie spełnia warunków uzgodnionych podczas negocjacji;

g)

oferta została złożona po upływie terminu składania ofert;

h)

do oferty nie załączono wymaganych dokumentów i oświadczeń;

i)

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

j)

oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

k)

Zamawiający posiada dowody, za pomocą, których potrafi wykazać brak spełnienia

przez Wykonawcę kryteriów kwałifikacji lub podstawę do wykluczenia.
Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy o umowie koncesji „Z
postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający, wyklucza wykonawcę, który (...) nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacji (...)”.
Zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy o umowie koncesji, „Zamawiający wyklucza wykonawcę na
każdym etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji, jeżeli okaże się, że zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia”.
Wobec powyższych niezgodności treści oferty, postanawia się jak na wstępie.
Informacja o terminie, po którego upływie może zostać zawarta umowa
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, umowa koncesji
może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy oddzielnym pismem.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale 10. Ustawy o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi.
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Pani Beata Czaplicka i Pan Krzysztof Czaplicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przewozy Krajowe i
Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06 - 300 Przasnysz,

2.

Pan Marek Lidzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Lidzki USŁUGI TRANSPORTOWE OSOBOWE, ul. Mieszka I 4, 06-330 Chorzele.

