GMINA RADOMIN
Radomin 1a, 87-404 Radomin
RIG. 271.12.3.2012/2013
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcach wykluczonych z postępowania .
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych na portalu UZP, w dniu 21.12.2012r. pod Nr 526260-2012 oraz zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 21.12.2012r. na stronie
www.radomin.pl -BIP - Menu przedmiotowe - przetargi zamówień publicznych, a także
wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Radomin.
Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin
ogłasza,
że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), na wykonanie
zamówienia publicznego- usługi p.n. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin
w okresie roku kalendarzowego 2013”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej
części zamówienia - obrębów odśnieżania od Nr 1 do Nr 8, spośród złożonych ofert częściowych.
W postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych, z tym, że ten sam wykonawca
mógł złożyć dwie odrębne oferty na nie więcej niż 2 obręby odśnieżania.
W niniejszym postępowaniu złożono ogółem 12 ofert, w tym dla części 1, 2, 6 i 8 –
odpowiednio obręb 1, obręb 2, obręb 6 i obręb 8, po 2 oferty, natomiast dla części 3, 4, 5 i 7odpowiednio obręb 3, 4, 5 i 7, złożono po jednej ofercie.
W trakcie badania, sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i
SIWZ, zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień do złożonych
dokumentów w ofertach Nr 10 i Nr 11.Zamawiający wezwał oferenta w oparciu o art. 26 ust. 3
ustawy, do uzupełnienia dokumentów oraz na podstawie art.26.ust.4 do złożenia wyjaśnień do
złożonych dokumentów w ofertach, pismem z dnia 02.01.2013r.
Wezwany wykonawca uzupełnił dokumenty i złożył wyjaśnienia do złożonych ofert w
wyznaczonym terminie, określonym na dzień 07.01.2013r. do godz. 12:00.
Wobec otrzymania przez Zamawiającego, dokumentów i wyjaśnień, wykonawca – oferent
Nr 10 i Nr 11, nie został wykluczony z postępowania, a oferty nie podlegały odrzuceniu.
Wobec powyższego wybrano następujących wykonawców zamówienia :
Część Nr 1 - Obręb 1
Obręb 1 obejmuje - droga Nr 110322C Bocheniec- Rętwiny- Trąbin, Nr 110323C SzczutowoRadomin, Nr 110324C Radomin-Dobre, oraz drogi oznaczone numerem działki 27 i 11 w obrębie
Bocheniec;
Dla niniejszej Części Nr 1 zamówienia – obrębu, złożono 2 oferty.
Wykonawcą zamówienia dla Części 1- Obrębu 1 wybrano oferenta Nr 11
Firma Handlowo- Usługowa „ROLWIT”
Grzegorz Witkowski
Szczutowo 23
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała najniższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 118,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 11 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.

Dla niniejszej części złożono także ofertę Nr 4 złożoną przez
Gospodarstwo Rolne
Mirosław Jachowski
Rętwiny 16
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 146,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała ilość punktów – 80,82 pkt w jedynym kryterium – cena = 100%.
Część Nr 2 - Obręb 2
Obręb 2 obejmuje - drogi w Piórkowie w kierunku Ruża Nr 110349C, Nr 110348C, Nr 110345C
Wilczewo-Dulsk Frankowo, Nr 110346C Wilczewko-Wilczewko, Nr 110350C Piórkowo-Ugoszcz
oraz drogi stanowiące działki Nr 58, Nr 134, Nr 143, Nr 152/1, Nr 63, Nr 73 i Nr 83 położone w
obrębie Piórkowa;
Dla niniejszej Części Nr 2 zamówienia – obrębu, złożono 2 oferty.
Wykonawcą zamówienia dla Części 2- Obrębu 2 wybrano oferenta Nr 10
Firma Handlowo- Usługowa „ROLWIT”
Grzegorz Witkowski
Szczutowo 23
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała najniższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 118,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 10, spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Dla niniejszej części złożono także ofertę Nr 9 złożoną przez
Gospodarstwo Rolne
Krzykowski Wojciech
Piórkowo 10
87-404 Radomin
Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 150,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała ilość punktów –78,67 pkt w jedynym kryterium – cena = 100%.
Część Nr 3 - Obręb 3
Obręb 3 obejmuje: - drogi w Jakubkowie Nr 110312C w kierunku Płonne-Plebanka i Nr
110313C w kierunku Półwieska Małego, Nr 110314C Jakubkowo-Łubki, Nr 110316C ŁubkiSzczutowo, drogi w Szczutowie: Nr 110311C w kierunku Jakubkowa, Nr 110317C w kierunku
Trąbina, Nr 110318 od drogi powiatowej do Szczutowa do drogi powiatowej na Łubki, oraz drogi
oznaczone numerem działki 173 i 139 położone w obrębie Płonne;
Dla niniejszej Części Nr 3 zamówienia - obrębu złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawcą zamówienia dla Obrębu 3 wybrano oferenta Nr 8
Jan Pilarski
Jakubkowo 2
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 130,00 zł/ 1 godz. i uzyskała
maksymalną liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 8 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Część Nr 4 - Obręb 4
Obręb 4 obejmuje: - droga w Łubkach Nr 110315C, Nr 110304C Płonne- Rodzone, Nr 110301C
Rodzone-Białkowo, Nr 110306C Płonne-Półwiesk, Nr 110305C Rodzone-Plebanka i drogi
stanowiące działki Nr 173, Nr 178 i Nr 139 położone w obrębie Płonne;

Dla niniejszej Części Nr 4 zamówienia - obrębu złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawcą zamówienia dla Obrębu 4 wybrano oferenta Nr 7
Sławomir Maciejewski
Jakubkowo 3
87-404 Radomin
Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 115,00 zł/ 1 godz. i uzyskała
maksymalną liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 7 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Część Nr 5 - Obręb 5
Obręb 5 obejmuje: - droga Nr 110308C Płonko-Szafarnia, Nr 110320C i Nr 110321C BocheniecPłonne i Bocheniec-Szafarnia, Nr 110303C Białkowo- Płonko, Nr 110302C Białkowo-Rodzone, Nr
110318C od drogi powiatowej na Łubki do drogi powiatowej do Płonnego, Nr 110319C PłonnePłonne, Nr 110309C Płonne- Konstancjewo;
Dla niniejszej Części Nr 5 zamówienia - obrębu złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawcą zamówienia dla Obrębu 5 wybrano oferenta Nr 6
Wiesław Wiwatowski
Jakubkowo 1
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 125,00 zł/ 1 godz. i uzyskała
maksymalną liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 6 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Część Nr 6 - Obręb 6
Obręb 6 obejmuje: – droga Nr 110334C w Szafarni w kierunku Sokołowa, drogi w Kamionce Nr
110333C i 110335C oraz drogi stanowiące działki Nr 152, Nr 116, Nr 157 w Bocheńcu i działka
Nr 75/2 w Kamionce;
Dla niniejszej Części Nr 6 zamówienia – obrębu, złożono 2 oferty.
Wykonawcą zamówienia dla Części 6- Obrębu 6 wybrano oferenta Nr 1
EURODOM
Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO
Tomasz Kozłowski
Wilczewo 32
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała najniższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 100,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 1 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Dla niniejszej części złożono także ofertę Nr 5 złożoną przez
„WĘGLOPOL”
Jarosław Pyra
Kamionka 17
87- 404 Radomin

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 115,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała ilość punktów – 86,97 pkt w jedynym kryterium – cena = 100%.
Część Nr 7 - Obręb 7
Obręb 7 obejmuje: - Nr 110336C w kierunku Sokołowa, droga w Dulsku Nr 110343C, Nr
110342C, Nr 110345C wyznaczony odcinek – 100m od drogi powiatowej Dulsk-Ruże w obrębie
sołectwa Dulsk, Nr 110333C część drogi Bocheniec-Dulsk na terenie sołectwa Kamionka, oraz
drogi stanowiące działki Nr 27, Nr 41/2 i Nr 48/2 we Wilczewie i Nr 4, 13/2 we Wilczewko;

Dla niniejszej Części Nr 7 zamówienia - obrębu złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawcą zamówienia dla Obrębu 7 wybrano oferenta Nr 2
EURODOM
Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO
Tomasz Kozłowski
Wilczewo 32
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 100,00 zł/ 1 godz. i uzyskała
maksymalną liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 2 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Część Nr 8 - Obręb 8
Obręb 8 obejmuje: drogi w Dulsku Nr 110338C, Nr 110337C, Nr 110340C, Nr 110341C, Nr
110339C Dulsk-Dulsk, Nr 110333C część drogi Bocheniec-Dulsk (na terenie sołectwa Dulsk) oraz
drogi stanowiące działki Nr 442/1 i Nr 343/3 (w granicach sołectwa Dulsk).
Dla niniejszej Części Nr 8 zamówienia – obrębu, złożono 2 oferty.
Wykonawcą zamówienia dla Części 8- Obrębu 8 wybrano oferenta Nr 12
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
„MŁYNEX”
Piotr Cieślik
Dulsk 38
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała najniższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 115,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 w kryterium oceny ofert: cena = 100%;
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta Nr 12 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, jest
zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Dla niniejszej części złożono także ofertę Nr 3 złożoną przez
Gospodarstwo Rolne
Janusz Borkowicz
Dulsk 34
87- 404 Radomin
Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 140,00 zł/ 1 godz. i
uzyskała ilość punktów – 82,14 pkt w jedynym kryterium – cena = 100%.
Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej
procedurze, może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z
tym, że zgodnie art. 27 ust.2 - po zwrotnym potwierdzeniu otrzymanego zawiadomienia przez
Wykonawców- uczestników przetargu ( liczy się data otrzymania zawiadomienia ) lub po upływie
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia do uczestników drogą pocztową, w przypadku braku
potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą powinno nastąpić w terminie nie
dłuższym niż termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, ustawy.
Radomin, dnia 08.01.2013r.
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski

