
Przedsif biorstwo Komunalne
NAt^CZ Sp. z o.o.

ZP/4/2014 Niedrzwica Duza, dnia 21.01.20 i 5 r.

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

W zwi^zku z zakoriczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty.
w post^powaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Pubiicznych (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 NALL;CZ Sp. z o.o. z siedziba 24-220 Niedrzwica Duza ul. Koscielna
3 dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zlozonej przez Wykonawce:
FUH ,,Oksana Trans" Oksana Binczak Grochocice 11, 27-530 Ozarow
cena brutto oferty: 165 686,00 zl brutto (slownie: sto szescdziesiat piec tysiecy szescset osiemdziesiat
szesc zlotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci: 23 % co stanowi kwote: 30981,93 zl,
(slownie: trzydziesci tysiecy dziewiecset osiemdziesiqt jeden zlotych 93/100), wartosc dostawy bez
podatku VAT (netto) wynosi: 134 704,07 zl, (slownie: sto trzydziesci cztery tysiqce siedemset cztery
zlote07/100).
w tym:
a) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klirica o frakcji 4-31,5 wynosi: 44,78 zl brutto

(slownie: czterdziesci cztery zlote 78/100).
b) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tlucznia o frakcji 31,5 - 63 wynosi: 44,78 zl brutto

(slownie: czterdziesci cztery zlote 78/100).

Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawa_ Prawo
zamowien pubiicznych, ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia oraz jest najkorzystniejsza
zgodnie z kryteriami oceny ofert za warty mi w SIWZ i ogloszeniu o zamowieniu.
Calkowita liczba punktow przyznanych ofercie: 100 pkt.
Liczba punktow w poszczegolnym kryterium:
a) Kryterium I:_,.cena" = 94 pkt. Wykonawca zlozyl najnizsz^ cen^. Cena oferty brutto - 165 686,00

zl
b) Kryterium II: ,,termin platnosci faktury przez Zamawiajacego" = 6 pkt. Wykonawca zaoferowal

termin zaplaty faktury do 21 dni roboczych.

Liczba ofert odrzuconych - Olan Sp. z o.o. M.C. Sklodowskiej 32/2 20-029 Lublin
Liczba Wykonawcow wykluczonych - Olan Sp. z o.o. M.C. Sklodowskiej 32/2 20-029 Lublin

Wykonawca zostal wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo
zamowien pubiicznych, tj. w sytuacji nie wykazania speinienia warunkow udzialu w postepowaniu,
w wyniku nie zlozenia wymaganych dokumentow na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wezwal Wykonawc? w dniu 14.01.2015 r. do ponownego zlozenia wykazu wykonanych
dostaw w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia, ktory
okreslony zostal w SIWZ tj.: Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek dotycz^cy
posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli udokumentuje (udowodni), ze w okresie ostatnich trzech
latach przed uplywein terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wykonal lub wykonuje dostawy kruszywa drogowego o l^cznej ilosci co najmniej 3 000
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ton. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze co najmniej dwie w/w
dostawy. Wykonawca zobowi^zany jest rowniez, dola_czyc dowody, ze w/w dostawy zostaly
wykonane lub s^ wykonywane nalezycie zgodnie z Rozdzialem 7 punkt 7.1.2 SIWZ.
Zamawiajacy wyznaczyl Wykonawcy temiin na uzupelnienie w/w dokumentow do 19 stycznia 2015
roku do godz. 12.00 . W zakreslonym terminie Wykonawca nie uzupelnil wymaganych dokumentow.
W konsekwencji na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp Wykonawca zostal wykluczony z postepowania
oraz na podstawie art. 46 ust. 4a pzp Zamawiajqcy zatrzymal wadium Wykonawcy wraz z odsetkami.
Ponadto, na podstawie art. 24 ust.4 Pzp oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Wspolny slownik zamowien publicznych CPV:
KOD CPV; - zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniaj^ce rozporzatizenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Slownika Zamowieii (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.
KOD CPV;
14212200-2 Kruszywo
44922200 -1 Doiomit
Zestawienie ofert*:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca

OlanSp. zo.o.M.C.
Sklodowskiej 32/2 20-029
Lublin

Firma Handlowo-Transportowa
,,WANIK: AnnaDudekul .
Parkowa 15 39-200 Debica,

PABAX Krzysztof Bajdas
Jastkowice ul. Armii Krajowej
6,37-403 Pysznica

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

Zak-lad Slusarski Uslugowo-
Produkcyjny Wiktor Kajda ul.
Targowa21 23-213 Zakrzowek

ZYGA Uslugi Transportowe
Zygmunt Stepnowski 07-31 1
Wasewo, Grady 1 3

FUH OKSANA TRANS
Oksana Binczak 27-530
Ozarow, Grochocice 1 1

Oferta
Wykonawcy
brutto

Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

201 465,00 zl

201 613,00 zl

176 414,00 zl

193 991,00 zl

185 407,74 zl

165 686,00 zl

Liczba punktow
w kryterium
,,cena":

Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

77,31 pkt.

77,24 pkt.

88,28 pkt.

80,28 pkt.

84,00 pkt.

94 pkt.

Liczba punktow
w kryterium:
,,termin zaplaty
faktury przez
Zamawiajacego"
Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

6 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

Suma punktow

Wykonawca
wykluczony,
oferta odrzucona

83,31 pkt.

83,24 pkt.

94,28 pkt.

86,28 pkt.

90 pkt.

100 pkt.

'zestawienie uwzglednia oferty, w ktorych dokonano poprawy omylld rachunkowej,



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