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PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. 
ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

               
Strona internetowa                  
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawa ładowarki czołowej” znak sprawy: 
13/2021. 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych w postępowaniu 
ofert Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z poźn. zm.) Zarząd 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.: 
 
I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertą według kryteriów ich oceny - cena oferty 92,00 pkt; okres gwarancji: 4,00 pkt. 
termin realizacji dostawy 4,00 pkt., oraz łączną punktację: 

 
Oferta nr 1: 
JG SERWIS-TRUCK Grzegorz Świątkiewicz 
ul. Stokowiec 40, 26-130 Suchedniów 
- cena: 92,00 pkt. 
- okres gwarancji: 4,00 pkt. 
- termin dostawy: 4,00 pkt. 
Łączna punktacja: 100,00 pkt.  
 
Oferta nr 2: 
Hydrosprzęt Kukla Sp. J.  
Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana 

- oferta odrzucona.  
 
II.   Informuje, że odrzucono ofertę: 
 

Oferta nr 2: 
Hydrosprzęt Kukla Sp. J.  
Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana 

 
Wykonawca firma Hydrosprzęt Kukla Sp. J. w swojej ofercie (załącznik nr 2a – opis parametrów 
technicznych ładowarki) wskazał model ładowarki czołowej Dressta 530R rok produkcji 2018r.  
i przedstawił opis parametrów technicznych zaoferowanej ładowarki czołowej. 
 
Zamawiający wezwał Wykonawcę firmę Hydrosprzęt Kukla Sp. J. do przedstawienia specyfikacji 
technicznej producenta, oraz dokument DTR oferowanej ładowarki czołowej (model, rocznik). 
 
Wykonawca przedłożył w/w dokumenty, które nie potwierdzają wymagań Zamawiającego 
opisanych w SWZ w zakresie poziomu hałasu w kabinie 70dB (A),  potwierdzają, że zaoferowana 
w ofercie ładowarka czołowa Dressta 530R posiada poziom hałasu 73/74 dB (A). 
 
Zamawiający wezwał Wykonawcę firmę Hydrosprzęt Kukla Sp. J. do złożenia wyjaśnień 
rozbieżności w przedłożonych dokumentach w zakresie poziomu hałasu w kabinie. 
 



  
 

 
Według wyjaśnień Wykonawcy z dnia 27.10.2021r. zaoferowana miała zostać ładowarka czołowa 
Dressta 530R EXTRA rok produkcji 2018r. – a nie jak zaoferował Wykonawca w ofercie ładowarka 
czołowa Dressta 530R. Zmiana modelu oferowanej ładowarki, na etapie wyjaśnień do złożonej 
oferty jest niezgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych.  
 
Ponadto Zamawiający w pkt. 3.1.1.4. SWZ określił przebieg maszyny: 5000-7000 Mth. Wykonawca 
zaoferował maszynę z przebiegiem 250 godz. - co jest niezgodne z wymaganiami SWZ.  
Wykonawca miał możliwość wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikacje warunków 
SWZ i dopuszczenie maszyny z przebiegiem 250 godz., czego nie uczynił.   
 

Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę nr 2 firmy Hydrosprzęt 
Kukla Sp. J. Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. tj. 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
 

III.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SWZ (cena oferty 92,00 
pkt; okres gwarancji: 4,00 pkt. termin dostawy: 4,00 pkt.) wyboru najkorzystniejszej oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez JG SERWIS-TRUCK Grzegorz 
Świątkiewicz ul. Stokowiec 40, 26-130 Suchedniów (cena: 510 000,00 zł brutto; okres gwarancji: 
12 miesięcy lub 1000 motogodzin; termin dostawy: do 40 dni) ponieważ  jest  ofertą, która nie 
podlega odrzuceniu i w toku oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt. za kryteria 
opisane w pkt. 15 SWZ). 
 

 
   

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
 


