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Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 późno zm) Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania pn. "Eksploatacja przeprawy promowej
przez rzekę Wisłę w Spytkowicach w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr
1774K"

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Panią Danutę Fryc, reprezentującą
firmę DEFRYC Danuta Fryc, ul. Jana Pawła II, nr 75,34-116 Spytkowice, z ceną brutto 115 800,00
zł, którą po zbadaniu Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Wykonawca wykazał doświadczenie
personelu (przewoźników) skierowanych do realizacji zamówienia - długość doświadczenia
poszczególnych osób (posiadających patent żeglarski) liczona w miesiącach pracy w obsłudze
przeprawy promowej - odpowiednio 53 miesiące i 16 miesięcy. Oferta Wykonawcy spełnia warunki i
wymagania zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert - cena - 60% - 60 pkt; doświadczenie
personelu (przewoźników) 40% - 28 pkt, i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie
- 88 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe
uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r.-
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt l)a) ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia
umowy Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mai lem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:
l x Wykonawca defrycdanuta@gmail.com
l x a.a (AN)
l x www.powiatwadowicki.pl


