Kunów, dnia 12.09.2019 r.

Znak sprawy: IGP.I.271.7.2019

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IGP.I.271.7.2019
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kunów
ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100” (Numer ogłoszenia:
585436-N-2019; data zamieszczenia: 12.08.2019 r.)
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53)
Zamawiający - Gmina Kunów informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego znak: IGP.I.271.7.2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kunów
ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100”
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się
kryteriami: ceny brutto - 60% oraz gwarancją - 40%.
I. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr
oferty

1

2

3

4

Nazwa i adres Wykonawcy

DROGMAS
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
Małgorzata Sławińska
ul. Szydłowiecka 14
26-110 Skarżysko-Kamienna
„DROGOWIEC” s.c.
A. Jabłoński i M. Jabłoński
ul. Samsonowicza 15
27 - 400 Ostrowiec Św.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 23
27-400 Ostrowiec Św.
DROMAR
R.L. Bożek
ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a
27-400 Ostrowiec Św.

Cena
ofertowa
brutto
w zł.

Termin
gwarancji
w m-c

Liczba
pkt w
kryterium
cena

Liczba
pkt w
kryterium
gwarancja

Łączna
liczba pkt w
kryterium
cena i
gwarancja

219.116,94

60

55,28

40

95,28

244.390,79

60

49,57

40

89,57

309.840,69

60

39,10

40

79,10

206.146,25

60

58,76

40

98,76

5

PHU „TOPEKO”
Sławomir Turbakiewicz
ul. A. Hedy ps. „Szary” 27
27-400 Ostrowiec Św.

201.893,92

60

Wykonawca wykluczony

II. Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 złożonej przez DROMAR R.L. Bożek,
ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Św. Wykonawca zaoferował wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 206.146,25 zł. (słownie: dwieście sześć tysięcy
sto czterdzieści sześć złotych 25/100 brutto) oraz termin gwarancji wynoszący 60
miesięcy. Podstawa prawna wyboru oferty: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
III. Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta spełniająca wszystkie wymagania ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także
o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
IV. Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, że z postępowania wykluczono Wykonawcę: PHU „TOPEKO” Sławomir
Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami pkt 22.8 SIWZ,
Zamawiający wezwał pismem z dnia 29.08.2019 r. ww. Wykonawcę do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przedmiotowym
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca w terminie
wskazanym w powyższym piśmie nie przedłożył stosownych dokumentów. W związku
z powyższym pismem z dnia 05.09.2019 r. Zamawiający wezwał stosownie do treści
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia, Wykonawca nie złożył
wymaganych dokumentów.
V. Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, że w postępowaniu odrzucił ofertę nr 5 Wykonawcy: PHU „TOPEKO”
Sławomir Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzucił ofertę działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie
z którym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
VII. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidział
w niniejszym postępowaniu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VIII. Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

