Pawłów, dn. 30.04.2019r.
Znak: IGKiP.271.4.2019

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym
w sprawie wyboru Wykonawcy zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej w msc
Krajków dz. Nr 170 w km 0+000 do 0+725 celem zabezpieczenia dna wąwozu
lessowego” dofinansowanego w ramach podziału środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jako
najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
STAR BUDOWA Karol Cieśla
ul. Benedyktyńska 11
27-200 Starachowice
Cena oferty brutto wynosi 354 077,64 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące
siedemdziesiąt siedem i 64/100)

UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ:
Cena: 60 pkt
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi: 40 pkt
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz
z przyznaną punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
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Kryteria oceny ofert i przyznana według nich
punktacja

Firma oraz adres wykonawcy

1. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Fart” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce

3. STAR BUDOWA Karol Cieśla

Cena brutto

Przyznana ilość
punktów
w w/w
kryterium

Przyznana ilość
punktów w w/w
kryterium

339 940,94 zł

(łączny okres gwarancji
i rękojmi 72 miesiące)

-

-

405 876,02 zł

(łączny okres gwarancji
i rękojmi 60 miesięcy)

52,34

20

354 077,64 zł

(łączny okres gwarancji
i rękojmi 72 miesiące)

60

40

459 001,25 zł

(łączny okres gwarancji
i rękojmi 72 miesiące)

46,28

40

421 273,46 zł

(łączny okres gwarancji
i rękojmi 72 miesiące)

Chybice 77, 27-225 Pawłów

4. „BUDROMOST - STARACHOWICE”
Spółka z o.o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

5. F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla

Przedłużenie
minimalnego okresu
gwarancji
i rękojmi
w miesiącach

Łomno 1 G, 27-225 Pawłów
50,43

Łączna
ilość
punktów

o 24 miesiące

-

o 12 miesięcy

72,34

o 24 miesiące

100

o 24 miesiące

86,28

o 24 miesiące

40
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90,43

II. Wykonawcy wykluczeni
W toku postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców.
Nie wystąpiła żadna z przesłanek wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Oferty odrzucone
W toku postępowania odrzucono ofertę Wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT
Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
Działając na podstawie art. 90 ust. 1a w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
zaoferowanej ceny, w tym złożenie dowodów dotyczących jej wyliczenia. Wykonawca złożył
wyjaśnienia w terminie. Dokonana ocena wyjaśnień potwierdziła, iż oferta Wykonawcy
zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Z tego powodu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy.
IV. Unieważnienie postępowania
Postepowanie nie zostało unieważnione.
Nie wystąpiła żadna z przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
o której mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, stosownie do art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Z up. Wójta Gminy Pawłów
Sekretarz Gminy
/-/ Krzysztof Charemski
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