
ZP/3/2015 Niedrzwica Duza, dnia 20.11.2015 r.

Inibrmacja o wyniku postepowania
dot. dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duza

W zwiazku z zakoriczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieri
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe kruszywa
dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duza, dzialajac w imieniu Przedsiebiorstwa Komunalnego NALECZ
Sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duza ul. Koscielna 3 dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej
zlozonej przez Wykonawce:

FUH ,,Oksana Trans" Oksana Biriczak Grochocice 11, 27-530 Ozarow

cena brutto oferty: 175 232,00 zl brutto (stownie: sto siedemdziesiat piec tysi?cy dwiescie trzydziesci dwa zlote
00/100), w tym podatek VAT w wysokosci: 23 % co stanowi kwot?: 32 766,96 zJ, (slownie: trzydziesci dwa
tysizjce siedemset szescdziesiat szesc ziotych 96/100), wartosc dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi:
142 465,04 zl, (slownie: sto czterdziesci dwa tysiace czterysta szescdziesiat piec zlote 04/100).
w tym:
a) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klihca o frakcji 4-31,5 wynosi: 47,36 zJ brutto (slownie:

czterdziesci siedem ziotych 36/100).
b) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tlucznia o frakcji 31 ,5-63 wynosi: 47,36 zl brutto (slownie:

czterdziesci siedem ziotych 36/100).

Wykonawca spehiia warunki udzialu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawq Prawo zamowieri
publicznych, ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami
oceny ofert zawartymi w SIWZ i ogtoszeniu o zamowieniu.
Calkowita liczba punktow przyznanych ofercie: 100 pkt.
Liczba punktow w poszczegolnym kryterium:
a) Kryterium I: ,,cena" = 94 pkt. Wykonawca zlozyl najnizsza cen?. Cena oferty brutto - 175 232,00 zl
b) Kryterium II: ,,termin platnosci faktury przez Zamawiaj^cego" = 6 pkt. Wykonawca zaoferowal termin

zaplaty faktury do 21 dni roboczych.

Liczba ofert odrzuconych - P.H.U. CAREX Grzegorz Domagala Brzeziny, ul. Checinska 353 26-026 Morawica
Liczba Wykonawcow wykluczonych - P.H.U. CAREX Grzegorz Domagala Brzeziny, ul. Checinska 353 26-026
Morawica
Wykonawca zostal wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych, tj. w
sytuacji nie wniesienia wadium do terminu skladania ofert.
Termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu uplynaj 17.11.2015 roku o godzinie 10.00. Do
zakreslonego przez Zamawiajacego terminu Wykonawca P.H.U. CAREX Grzegorz Domagala z siedziba
Brzeziny, ul. Checinska 353 26-026 Morawica nie zabezpieczyl swoje oferty wadium tzn. 17.11.2015 roku o
godzinie 10.00 Zamawiajacy na swoim rachunku bankowym nie posiadal wplaconej przez Wykonawce kwoty
wadium, tj.: 2000,00 zl. Zamawiajacy dysponuj^c pismem Banku Spoldzielczego w Niedrzwicy Duzej, ktory
prowadzi jego rachunek bankowy, zaswiadczaj^cym, ze,, srodki dotyczace; wadium Nr sprawy ZP/3/2015
wplacone przez: PHU CAREX Grzegorz Domagala z siedziba 26-016 Morawica, ul. Checinska 353 w kwocie
2 000,00 PLN (slownie: dwa tysiace) wpfyn^ly na rachunek bankowy Nale^cz Sp. z o.o. dnia 17.11.2015 roku o
godzinie 11.06.14, zobowiazany byly do wykluczenia Wykonawcy z postepowania. Na podstawie art. 24 ust.4
Pzp oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucona.

Wspolny slownik zamowieri publicznych CPV:
KOD CPV; - zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Pariamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Slownika
Zamowieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Pariamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowieri publicznych w zakresie zmiany CPV.
KOD CPV;
14212200-2 Kruszywo
44922200 -1 Dolomit



Zestawienie zlozonych ofert:

Lp.

1.

2.

•3

4.

Wykonawca

P.H.U. CAREX Grzegorz
Domagala brzeziny, ul. Checiriska
35326-026Morawica

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

PUH MIREX
Miroslaw Kwapiriski
Szymanow 4A, 27-300 Lipsko

P.U.H. OKSANA TRANS Oksana
Biriczak 27-530 Ozarow,
Grochocice 1 1

Oferta
Wykonawcy
brutto

Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

175 644,00 zi

211 640,00 zl

175 232,00 zl

Liczba punktow w
kryterium ,,cena":

Wykonawca
wykluczony, oferta
odrzucona

93,78 pkt.

77,83 pkt.

94 pkt.

Liczba punktow w
kryterium:
,,termin zaplaty
faktury przez
Zamawiaj^cego"
Wykonawca
wykluczony, oferta
odrzucona

6 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

Suma punktow

Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

99,78 pkt.

83,83 pkt.

100 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust.l pkt.2) ustawy P.z.p., Zamawiajacy zawiera umowe^ w sprawie zamowienia publicznego w
terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie zostalo przeslane w sposob okreslony w art. 27 ust.2 ustawy pzp. Zamawiajacy poinformuje
wykonawce o dacie i miejscu podpisania umowy.
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