
Nr sprawy PZD.3450.22.2015 Częstochowa, dn. 14.10.2015 r.
l.dz. PZD.ZP.198.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego

na dostawę piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Za-
rządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2015/2016.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia  09.08.2013 r.  

poz. 907 ze zmianami), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczą-
cych w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najko-
rzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

UZASADNIENIE

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 1 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „JUREK” Jerzy Lamch
Ul. Myszkowska 57, 42-310 Żarki 
Uzasadnienie wyboru: Najwyższa ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 
Cena 90,00 pkt (Cena brutto: 135.300,00 zł) + Termin dostawy partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00 pkt (2 dni robo-
cze) + Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00 pkt (3 dni robocze)= 100,00 pkt

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Termin do-
stawy partii 
piasku w ilo-
ści do 400 

Mg 
(min. 1 - max 
3) dni robo-

czych

Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg
(min. 1 - max 5) dni roboczych

Zadanie nr 1

Cena brutto [zł]

Termin dostawy 
partii piasku w 
ilości do 400 

Mg 
(min. 1 - max 
3) dni robo-

czych

Termin dostawy 
partii piasku w 
ilości powyżej 

400 Mg
(min. 1 - max 
5) dni robo-

czych

Razem
[pkt]

(Kryterium oce-
ny ofert 90%)

(Kryterium oce-
ny ofert 5%)

(Kryterium oce-
ny ofert 5%)

2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” 
Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

153.750,00 2 4
89,20

79,20 5,00 5,00

3 GEO Cargo Artur Wójcik
Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko

138.300,00 2 4
98,05

88,05 5,00 5,00

4
Forma Transportowo Handlowo Usługowa Ryszard 
Śliwakowski
Zawada, ul. Krótka 2, 42-270 Kłomnice

138.375,00 2 4
98,00

88,00 5,00 5,00

ZADANIE NR 2
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 2 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:
GEO Cargo Artur Wójcik
Rzewuszyce 2, 29-120 Kluczewsko 
Uzasadnienie wyboru: Najwyższa ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 
Cena 90,00 pkt (Cena brutto: 130.800,00 zł) + Termin dostawy partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00 pkt (2 dni robo-
cze) + Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00 pkt (4 dni robocze)= 100,00 pkt



Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Termin do-
stawy partii 
piasku w ilo-
ści do 400 

Mg 
(min. 1 - max 
3) dni robo-

czych

Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg
(min. 1 - max 5) dni roboczych

Zadanie nr 2

Cena brutto [zł]

Termin dostawy 
partii piasku w 

ilości do 400 Mg 
(min. 1 - max 3) 
dni roboczych

Termin dostawy 
partii piasku w 
ilości powyżej 

400 Mg
(min. 1 - max 5) 
dni roboczych

Razem
[pkt]

(Kryterium oceny 
ofert 90%)

(Kryterium oceny  
ofert 5%)

(Kryterium oceny 
ofert 5%)

1
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „JUREK” 
Jerzy Lamch
Ul. Myszkowska 57, 42-310 Żarki

135.300,00 2 3
97,01

87,01 5,00 5,00

2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z 
o.o.
Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

153.750,00 2 4
86,57

76,57 5,00 5,00

4
Forma Transportowo Handlowo Usługowa Ryszard Śli-
wakowski
Zawada, ul. Krótka 2, 42-270 Kłomnice

138.375,00 2 4
95,07

85,07 5,00 5,00

ZADANIE NR 3
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 3 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „JUREK” Jerzy Lamch
Ul. Myszkowska 57, 42-310 Żarki 
Uzasadnienie wyboru: Najwyższa ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 
Cena 90,00 pkt (Cena brutto: 123.000,00 zł) + Termin dostawy partii piasku w ilości do 400 Mg 5,00 pkt (2 dni robo-
cze) + Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg 5,00 pkt (3 dni robocze)= 100,00 pkt

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Termin do-
stawy partii 
piasku w ilo-
ści do 400 

Mg 
(min. 1 - max 
3) dni robo-

czych

Termin dostawy partii piasku w ilości powyżej 400 Mg
(min. 1 - max 5) dni roboczych

Zadanie nr 3

Cena brutto [zł]

Termin dostawy par-
tii soli w ilości do 150 

Mg 
(min. 1 - max 3) dni 

roboczych

Termin dostawy par-
tii soli w ilości powy-

żej 150 Mg
(min. 1 - max 5) dni 

roboczych
Razem [pkt]

(Kryterium oceny ofert  
90%)

(Kryterium oceny ofert  
5%)

(Kryterium oceny ofert  
5%)

2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

153.750,00 2 4
82,00

72,00 5,00 5,00

4
Forma Transportowo Handlowo Usługowa Ryszard Śli-
wakowski
Zawada, ul. Krótka 2, 42-270 Kłomnice

150.675,00 3 5
78,47

73,47 2,50 2,50

Zamawiający przewiduje zawarcie umów dotyczących przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 1, 2 i 3 w terminie 
nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Zważywszy na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość jest mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzuco-
no żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
może zawrzeć umowę przed upływem wyżej określonego terminu.
O dokładnym terminie podpisania umów powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.
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