
Zp. 271.9.2012                                                                               Murów, dnia 20.08.2012

                 
                                                                                      [Wszyscy Wykonawcy]

                                                         UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

 Zamawiający- Gmina Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 268958-2012  z dnia  data 
zamieszczenia 25 lipca 2012r.
dotyczącego zadania pn.

„Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z 
najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013”

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)

UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) postępowanie, o którym mowa 
powyżej unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta przez Firmę Krajowy i 
Międzynarodowy Przewóz Osób  ul. Oświęcimska 84D/9 45-642 Opole.
Zgodnie z zapisem Działu V ust. 1 pkt. 2) na potwierdzenie, że Wykonawca posiada wiedzę i 
doświadczenie  do  wykonania  zamówienia  Zamawiający  żądał  złożenia  oświadczenia  w 
formie wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jest 
krótszy w tym okresie dostaw lub usług z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania 
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien wykazać co najmniej jedno zamówienie o 
charakterze , złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia ( tj. 
dowóz uczniów). Po analizie złożonego dokumentu Zamawiający stwierdza, że Wykonawca 
wykazał  dwie usługi.  Usługę na dowóz uczniów do szkół  i  przedszkoli  na terenie  gminy 
Murów. W wykazie wykazał, że wartość brutto  zamówienia wynosiła 430,00zł. Ponadto data 
wykonania  usługi  od 01.05.2012 do 29.06.2012.Zamawiający stwierdza,  że wykonanie  tej 
usługi  nie  wskazuje  na  potwierdzenie,   Wykonawcy  doświadczenia  wymaganego  przez 
Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca  nie  dołączył  dokumentu  potwierdzającego,  że  ww. 
usługa została wykonana należycie. 
W  wykazie  l.p  2  wykazał   komunikację  zastępczą  brak  jest  wartości  tej  usługi  okres 
wykonywania data od 16.07.2012r do 29.07.2012 miejsce wykonania usługi Opole., brak jest 
nazwy zleceniodawcy oraz brak załączonego dokumentu  potwierdzającego,  że ww. usługi 



zostały  wykonane  należycie.  Wykonanie  tej  usługi  również  nie  potwierdza  spełnienia 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Na  podstawie  art.  26  ust.  3  pzp  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę,  do  uzupełnienia 
dokumentów wyznaczając termin do 16.08.2012r do godz.  15:00. W określonym terminie 
Wykonawca  nie  złożył   dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 
postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2  Wykonawca, który nie wykazał spełnia warunków 
udziału  w  postępowaniu  zostaje  wykluczony  z  postępowania   ofertę  Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Wobec powyższego postanowiono jak wyżej. 

                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                            /-/ Andrzej Puławski


