
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa drutu do pras

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z
o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witosa 76

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 380 20 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 380 20 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drutu do pras

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20999c2e-8622-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025288/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 14:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017950/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drutu miękkiego ze stali niskowęglowej
gatunku C4D:1. o przekroju 3,2 mm, wytrzymałości 380-450 N/mm2 , wykonanego przez
producenta zgodnie z normą PN-EN 10218-1:2012 ‘Drut stalowy i wyroby z drutu”. Drut jest
przeznaczony do belowania odpadów w sortowni odpadów. Drut ma być dostarczany w kręgach
o wymiarach:a) średnica wewnętrzna ok.500mm,b) średnica zewnętrzna do 900 mm,c) waga do
350kg/1 krąg.Powierzchnia drutu powinna być nasączona olejem. Całkowita, wielkość
zamówienia wynosi 30 ton (30 000kg).2. o przekroju 3,5 mm, wytrzymałości 380-450 N/mm2 ,
wykonanego przez producenta zgodnie z normą PN-EN 10218-1:2012 „Drut stalowy i wyroby z
drutu”. Drut jest przeznaczony do belowania odpadów w sortowni odpadów. Drut ma być
dostarczany w kręgach o wymiarach:a) średnica wewnętrzna ok.500mm,b) średnica zewnętrzna
do 900 mm,c) waga do 350kg/1 krąg.Powierzchnia drutu powinna być nasączona olejem.
Całkowita, wielkość zamówienia wynosi 100 ton (100 000kg).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W związku z faktem, iż oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z
najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zdecydował się jej zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3)
ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 583635

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 583635

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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