Niedrzwica Duża, dnia 12.12.2018 r.

ZP/3/2018

Informacja o wyniku postępowania
dot. Dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019
– styczeń 2020
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa
drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019 – styczeń 2020, działając w
imieniu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. z siedzibą 24-220 Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3
dokonuję, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
Wykonawcę:
P.H.U. CAREX Grzegorz Domagała Brzeziny, ul. Chęcińska 353 26-026 Morawica
kwota oferty (Kryterium nr I): 222 555,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) w tym:
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 60,15 zł brutto
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 60,15 zł brutto
Kryterium nr II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez
Zamawiającego – dwa dni lub mniej.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień
publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami
oceny ofert zawartymi w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.
Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt.
Liczba punktów w poszczególnym kryterium:
a) Kryterium I: ,,cena” = 60 pkt. Wykonawca złożył najniższą cenę. Cena oferty brutto – 222 555,00 zł
b) Kryterium II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez
Zamawiającego – dwa dni lub mniej = 40 pkt..

Zamawiający na podstawie art.87 ust.2 pkt.2) Pzp dokonał poprawy omyłki rachunkowej w ofercie Wykonawcy;
P.H.U. CAREX Grzegorz Domagała Brzeziny, ul. Chęcińska 353 26-026 Morawica, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Wykonawca w formularzu ofertowym jako cenę całkowitą
za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisał kwotę 222 543,90 zł brutto. Kwota ta jest oczywistą omyłka
rachunkową. Zamawiający znając ceny jednostkowe (podane w formularzu ofertowym) i ilość zamawianego
kruszywa poszczególnej frakcji jest w stanie dokonać poprawnego wyliczenia ceny całkowitej oferty nie
ingerując w treść oferty. Stąd Zamawiający na podstawie w/w przepisu prawa poprawia cenę oferty:
BYŁO
222 543,90 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 90/100) w
tym:
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 60,15 zł brutto
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 60,15 zł brutto
JEST
222 555,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiat pięć złotych 00/100)
w tym podatek VAT 23% w wysokości: 41 615,97 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset
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piętnaście złotych 97/100) wartość dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi: 180 939,02 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 02/100) w tym:
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: 60,15 zł brutto
cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: 60,15 zł brutto

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
KOD CPV;
14212200-2 Kruszywo
44922200 -1 Dolomit
Zestawienie złożonych ofert:
Liczba punktów w kryterium:
czas dostawy przedmiotu
zamówienia od dnia
wskazania zapotrzebowania
przez Zamawiającego
40 pkt.

Suma punktów

222 555,00 zł

Liczba
punktów
w
kryterium
,,cena”:
60 pkt.

Kruszywosort PPHU Wiktor
Siadaczka ul. Marglowa 83 26-600
Radom , wspólnik spółki cywilnej
KRUSZYWOSORT PHU

263 466,00 zł

50,68 pkt.

40 pkt.

90,68 pkt.

3.

P.P.H.U. s.c. ,,STAN-LUB” L.
BUJAŁA, S. MALIBORSKI 24200 Bełżyce, ul. Lubelska 38

285 975,00 zł

46,69 pkt

40 pkt

86,69 pkt

4.

P.H.U. ,,DAW-TRANS DUO”
Sławomir Podstawka 26-085
Miedziana Góra Kostomłoty
Drugie, ul. Bugajska 77

341 325,00 zł

39,12 pkt.

40 pkt.

79,12 pkt.

Lp.

Wykonawca

Oferta
Wykonawcy
brutto

1.

P.H.U. CAREX Grzegorz
Domagała brzeziny, ul. Chęcińska
353 26-026 Morawica

2.

100 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) ustawy P.z.p., Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający poinformuje wykonawcę o dacie i miejscu podpisania umowy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
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