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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka
w km 0+011.00 – 0+236.50 oraz w km 0+269,50 – 0+504,00 w m. Olszanica – przetarg 2”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie
wszystkich Wykonawców o

I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 4 oferty.
Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:
Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł w spadku
ul. Wiejska 16
38-700 Ustrzyki Dole
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 821 442,75 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium
oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – okres gwarancji – 40%), oraz łączną
punktację:

Nr
oferty

1.

2.

3.

4.

Nazwa i adres
wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
Firma Usługowo-Handlowa
Budowlano-Transportowa
Henryk Biłas
Zawadka 50, 38-711 Ropienka
Usługi Ziemne Sprzętem
Mechanicznym Józef Prasoł
w spadku ul. Wiejska 16
38-700 Ustrzyki Dole
La Strada Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29/208,
38-500 Sanok

Liczba Kryterium Liczba
punktów kosztu - punktów
Cena oferty
Łączna
w
okres
w
[zł brutto]
punktacja
kryterium gwarancji kryterium
Cena
i rękojmi
kosztu
2 151 904,99

50,79

5 lat

40

90,79

2 034 459,61

53,72

5 lat

40

93,72

1 821 442,75

60,00

5 lat

40

100

2 001 134,85

54,61

5 lat

40

94,61

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Wykonawcy Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł w spadku
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała
największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Szczegółowe uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Wybrana oferta nie podlegała
odrzuceniu. Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 Pzp w związku z pkt 20
SWZ dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy Pzp.

I. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone;
W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1.
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Podstawa prawna:
Art. 226 ust.1 punkt 12 – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu
związania z ofertą.
Uzasadnienie faktyczne:
W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2, ustawy Pzp, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 06.07.2022 roku. Zgodnie z art. 307

ust. 3 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia
zgody na powyższe należało przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformy
zakupowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2022 r. Brak wyrażenia zgody na
wniosek Zamawiającego dotyczący przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony
powyżej, skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale
IX Pzp.
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