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                                                         Radlin, dnia 17 maja 2022 r.

INFORMACJE
z  wyboru najkorzystniejszej oferty .

Zgodnie z  art.  253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r.  (Dz. U. z  
2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego  zgodnie  z  art.  275  pkt  1  ustawy  Pzp  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji,  na
realizację zamówienia pn: Ul. Narutowicza, wymiana krawężnika.

Wybrano oferty firmy: Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł Sp. Z o.o.
ul. Leśna 6
44-290 Jejkowice

Cena ofert /brutto/: 50 378,12 zł (pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt 
osiem złotych, 12/100)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

          
Powyższy Wykonawca i przedmiotowa oferta spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta
uzyskała najwyższa ocenę wg przyjętych kryteriów ocen –  100,00 pkt.

Łączna ocena ofert:
L.p. Wykonawca Kryterium ceny 

KC
Kryterium

okresu
gwarancji

KG

Kryterium wysokości
kary umownej za

każdy dzień zwłoki
w realizacji
przedmiotu
zamówienia

KU

Razem
KC+KG+KU

1. Zakład Betoniarski Kłosek – 
Porwoł Sp. Z o.o.
ul. Leśna 6
44-290 Jejkowice

60,00 30,00 10,00 100,00

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 179A
44-207 Rybnik

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp

3. M4 INŻYNIERIA 
BUDOWNICTWA
Gracjan Muczyń
ul. Rydułtowska 61
44-310 Radlin

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp

U z a s a d n i e n i e:

Ocena ofert została dokonana zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 

KC kryterium ceny - waga kryterium 60 %
KG kryterium okresu gwarancji - waga kryterium 30%
KU kryterium  wysokości  kary  umownej  za  każdy  dzień  zwłoki  

w realizacji przedmiotu zamówienia
- waga kryterium 10%

Całkowita liczba punktów dla danej oferty, będzie obliczana według wzoru:  P = KC + KG + KU

I. Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium ceny   KC; waga kryterium 60 % została przyznana  
na  zasadzie  minimalizacji  tzn.  oferta  o  najniższej  cenie  uzyskała  najwyższą  ilość  punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej, według następującego wzoru:                                              
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                                                          Najniższa cena ofertowa brutto

KC =    -------------------------------------------------------------  x 100 x 0,6
                                 Cena rozpatrywanej oferty brutto

Uzasadnienie oceny ofert w kryterium ceny (KC):

Oferta nr 1:  
Zakład Betoniarski Kłosek – 
Porwoł Sp. Z o.o.
ul. Leśna 6
44-290 Jejkowice

                50 378,12 zł
KC =    -----------------------   x  100  x 0,6 =  60,00 pkt

   50 378,12 zł

II. Liczba punktów przyznana ofertom  w   kryterium okresu gwarancji (KG) waga kryterium 30%  
było oceniane zgodnie z zasadami:

1)  minimalny  okres  gwarancji  wymagany  przez  Zamawiającego  tj.  
24 miesięcy:

0 pkt

2) okres gwarancji zwiększony przez Wykonawcę do: 27 miesięcy: 10 pkt

3) okres gwarancji zwiększony przez Wykonawcę do: 30 miesięcy: 20 pkt

4) okres gwarancji zwiększony przez Wykonawcę do: 33 miesięcy: 30 pkt

Uzasadnienie oceny ofert w   kryterium okresu gwarancji (KG)  :  

Oferta nr 1:  
Zakład Betoniarski Kłosek – 
Porwoł Sp. Z o.o.
ul. Leśna 6
44-290 Jejkowice

Wykonawca zadeklarował 33 miesiące gwarancji, uzyskując tym 
samym w przedmiotowym kryterium 30,00 pkt.

III. Liczba punktów przyznana ofertom  w k  ryterium wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki  
w realizacji przedmiotu zamówienia (KU); waga kryterium 10 % było oceniane zgodnie z zasadami:

1)  minimalna wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
wynosi 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu
umownego;

0 pkt

2)  w przypadku zdeklarowania przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 75,00 zł za
każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego;

5 pkt

3)  w przypadku zdeklarowania przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego;

10 pkt

Uzasadnienie  oceny  ofert  w  k  ryterium  wysokości  kary  umownej  za  każdy  dzień  zwłoki  w  realizacji  
przedmiotu zamówienia (KU)  :  

Oferta nr 1:  
Zakład Betoniarski Kłosek – 
Porwoł Sp. Z o.o.
ul. Leśna 6
44-290 Jejkowice

Wykonawca zadeklarował karę za zwłokę w oddaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki, 
uzyskując tym samym w przedmiotowym kryterium 10,00 pkt.

Zgodnie z  art.  308 ust.  2,  z  uwzględnieniem art.  577 ustawy Prawo zamówień publicznych,  umowa  
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od  dnia  przesłania  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.
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W zakresie środków odwoławczych w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Działu
IX  „Środki  ochrony  prawnej”  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień publicznych.  Na
podstawie  art.  513  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  art.  515  ust.  1  pkt  2  ustawy,
Wykonawca może wnieść odwołanie  do Prezesa Izby w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
tj. 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul.
Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień
publicznych.  Szczegółowe informacje dot.  zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na
stronie  internetowej  Miasta  Radlin  pod  adresem  https://radlin.pl/zpdo,  na  tablicach  informacyjnych
wywieszonych w jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.

Dziękuję za  złożone  oferty  i  zapraszam  do  udziału  w następnych  postępowaniach. 

Otrzymują:
- Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł Sp. Z o.o. ul. Leśna 6, 44-290 Jejkowice;
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.ul. Gliwicka 179A, 44-207 Rybnik;
- M4 INŻYNIERIA BUDOWNICTWA Gracjan Muczyń, ul. Rydułtowska 61, 44-310 Radlin;
- Urząd Miasta Radlin, PZP aa.

https://radlin.pl/zpdo

