Radom, dnia 02.04.2020 roku

Znak sprawy:In.III.271.7.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa placu
zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6,
Traugutta 1” (wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych).
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych
ofert, działając na podstawie § 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający:
1) informuje, że w przypadku ofert nr: 1, 2, 5, 7 oraz 8, działając na podstawie § 12
SIWZ, w związku z art. 87 ust. 2 Pzp. dokonał poprawienia omyłek rachunkowych w
obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa (na druku oferty) nie
odpowiadała cenie wynikającej z prawidłowego zsumowania poszczególnych pozycji
załączonego do oferty Zestawienia Kosztów, przyjęto za prawidłową cenę wynikającą
ze zsumowania pozycji w/w Zestawienia. W związku z powyższym:
- w ofercie nr 1, złożonej przez Wykonawcę FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5,
53-212 Wrocław, za prawidłową uznano cenę 98.205,22 zł brutto (cena wynikająca z
„Zestawienia Kosztów”, podczas gdy w druku oferty wskazano cenę 98.205,23 zł
brutto),
- w ofercie nr 2, złożonej przez Wykonawcę Novum Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 1,
12-100 Szczytno, za prawidłową uznano cenę 71.888,00 zł brutto (cena wynikająca z
„Zestawienia Kosztów”, podczas gdy w druku oferty wskazano cenę 71.939,66 zł
brutto),
- w ofercie nr 5, złożonej przez Wykonawcę PHU FART Monika Sarnecka, ul. Na
Stoku 16/2, 26-600 Radom, za prawidłową uznano cenę 71.130,00 zł brutto (cena
wynikająca z „Zestawienia Kosztów”, podczas gdy w druku oferty wskazano cenę
73.630,00 zł brutto),
- w ofercie nr 7, złożonej przez Wykonawcę ACTIVE LINE Marcin Taczalski, ul.
Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin, za prawidłową uznano cenę 105.198,74 zł brutto
(cena wynikająca z „Zestawienia Kosztów”, podczas gdy w druku oferty wskazano
cenę 105.199,44 zł brutto),
- w ofercie nr 8, złożonej przez Wykonawcę KADO Polska P.P.H.U. EXPORTIMPORT Dominik Kaluś, ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom, za prawidłową uznano
cenę 66.399,00 zł brutto (cena wynikająca z „Zestawienia Kosztów”, podczas gdy w
druku oferty wskazano cenę 66.543,00 zł brutto).
2) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze

streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny i łączną punktację:
Numer oferty 1

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław
Cena ofertowa brutto: 98.205,22 zł. Okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata.
Ocena
(liczba pkt)

57,94 pkt

Uzasadnienie
Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 14 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt, gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 71.130,00 / 98.205,22 x 80 pkt = 57,94 pkt
Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego
w § 14 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
4 lata =20,00 pkt

Gwarancja
jakości

20,00 pkt

Numer oferty 2

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
Novum Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Cena ofertowa brutto: 71.888,00 zł. Okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata.

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

79,16 pkt

Uzasadnienie
Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 14 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt, gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 71.130,00 / 71.888,00 x 80 pkt = 79,16 pkt
Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego
w § 14 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
4 lata =20,00 pkt

Gwarancja
jakości

20,00 pkt

Numer oferty 4

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
FREEKIDS S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia
Cena ofertowa brutto: 84.079,42 zł. Okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata.

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

67,68 pkt

Uzasadnienie
Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 14 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt, gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 71.130,00 / 84.079,42 x 80 pkt = 67,68 pkt
Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego
w § 14 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
4 lata =20,00 pkt

Gwarancja
jakości

20,00 pkt

Numer oferty 5

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
PHU FART Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16/2, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 71.130,00 zł. Okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata.

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

77,94 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

99,16 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

87,68 pkt

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

80,00 pkt

Uzasadnienie
Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 14 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt, gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 71.130,00 / 71.130,00 x 80 pkt = 80,00 pkt
Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego
w § 14 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
4 lata =20,00 pkt

Gwarancja
jakości

20,00 pkt

Numer oferty 7

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:
ACTIVE LINE Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
Cena ofertowa brutto: 105.198.74 zł. Okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata.

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Gwarancja
jakości

Ocena
(liczba pkt)

54,09 pkt

20,00 pkt

Uzasadnienie
Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 14 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = Cmin / Ci x 80 pkt, gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 71.130,00 / 105.198,74 x 80 pkt = 54,09 pkt
Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego
w § 14 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
4 lata =20,00 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

100,00 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

74,09 pkt

3) informuje, że działając na podstawie § 14 pkt 7 SIWZ odrzucił:
- ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę Weran Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9
54-433 Wrocław (cena ofertowa brutto: 84.870,00 zł, okres udzielonej gwarancji
jakości: 4 lata),
- ofertę nr 6, złożoną przez Wykonawcę PRO-CAR Jarosław Jargot, ul. Zielona
39/2, 26-600 Radom (cena ofertowa brutto: 79.000,00 zł. Okres udzielonej gwarancji
jakości: 4 lata),
- ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę KADO Polska P.P.H.U. EXPORT-IMPORT
Dominik Kaluś, ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom (cena ofertowa 66.399,00 zł
brutto, okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata).
W toku badania w/w ofert, Zamawiający ustalił, że złożone przez Wykonawców
dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie, że oferowane przez nich urządzenia pozostają
zgodne z aktualną normą PN-EN 1176 i PN-EN 16630, co było wymogiem określonym przez
Zamawiającego w SIWZ. W związku z powyższym Wykonawców wezwano do złożenia
wyjaśnień i dokumentów (certyfikatów wydanych przez jednostkę posiadającą akredytację
PCA), potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w
SIWZ, w zakresie zgodności z aktualnymi normami.
W terminie wyznaczonym do złożenia wyjaśnień i dokumentów (certyfikatów)
Wykonawcy którzy złożyli przedmiotowe oferty, nie złożyli wymaganych dokumentów i
wyjaśnień, bądź złożone przez nich wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia przez oferowane
przez nich urządzenia wymagań Zamawiającego (w szczególności do wyjaśnień nie
załączono aktualnych certyfikatów dot. zgodności oferowanych wszystkich urządzeń
zabawowych z aktualną normą PN-EN 1176 i PN-EN 16630, wydanych przez jednostkę
posiadającą akredytację PCA).
W związku z powyższym odrzucenie w/w ofert jest zasadne.

4) jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę PHU
FART Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16/2, 26-600 Radom, ponieważ w/w oferta w
toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów spośród wszystkich złożonych i
niepodlegających odrzuceniu ofert, tj. 100,00 pkt (z czego 80,00 pkt za kryterium
ceny, 20 pkt w kryterium gwarancji jakości), a zaoferowana kwota (tj. 71.130,00
złotych brutto) nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
niezwłocznie po dostarczeniu niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcy i wniesieniu
przez niego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach wskazanych
w SIWZ.
Eugeniusz Kaczmarek –
- Dyrektor Wydziału Inwestycji UM w
Radomiu, działający z upoważnienia
Prezydenta Miasta Radomia

