
Pacanów, dnia 22.08.2018r. 

 

Nr sprawy: IGPM.271.5.2018 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                               

                                                           

 

Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  

postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:   

1. Przebudowa drogi  gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do 

km 0+345  

2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2  w miejscowości Zborówek , 

długości 940mb 

3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 

1+500 

4. Przebudowa  drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa  od km 0+440 do km 1+256 

5. Przebudowa  drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334   

6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału  od km 0+000 do km 

0+932 etap I 

7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699 

8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370  

9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale   od km 0+000 do km 1+390 

10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770   

11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa  od km 0+000 do km 0+311 

12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750  

Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych                   

( Dz.U z 2017r poz 1579 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako 

oferty najkorzystniejszej oferty 

 

dla zadania nr 1 Przebudowa drogi  gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca 

od km 0+000 do km 0+345 oferty nr 3 złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów   

 

za cenę 146 636,42  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

53,35 40,00 93,35 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

 

 

 

 



dla zadania nr 2.Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2  w miejscowości 

Zborówek , długości 940mb oferty nr 1  złożonej przez:  

 

Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy  Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy 

Korczyn 

 

za cenę 226 620,12  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

1 

 

Usługi Koparko-Ładowarką Transport 

Drogowy  Marcin Piotrowski, 

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy 

Korczyn 

60,00 40,00 100,00 

 

 

dla zadania nr 3 Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od 

km 0+710 do km 1+500 oferty nr 3  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów   

 

za cenę 149 517,57  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

58,53 40,00 98,83 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

 

 

 

 



Dla zadania nr 4.Przebudowa  drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa  od km 0+440 do km 

1+256 oferty nr 2  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów  

 

za cenę 344 671,58  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

54,25 40,00 94,25 

 

dla zadania nr 5 Przebudowa  drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 

0+334 oferty nr  2  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

za cenę 128 855,80  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

49,27 40,00 89,27 

 

  

 

 

 

 



dla zadania nr 6 Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału  od 

km 0+000 do km 0+932 etap I oferty nr 2  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

za cenę 222 762,10  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

55,32 40,00 95,32 

 

dla zadania nr 7 Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699 oferty 

nr 3  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów   

 

za cenę 344 377,61  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

52,38 40,00 92,38 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

 

 

 

 

 

 



Dla zadania nr 8 Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370  oferty nr 

2  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

za cenę 174 491,24  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

50,43 40,00 90,43 

 

Dla zadania nr 9 Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale   od km 0+000 do km 1+390 

oferty nr 3  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów   

 

za cenę 652 825,70  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

51,52 40,00 91,52 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

 

 

 

 

 

 



dla zadania nr 10 Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770   oferty nr 2   

złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

za cenę 314 495,00 zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

50,84 40,00 90,84 

 

 dla zadania nr 11 Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa  od km 0+000 do km 0+311 

oferty nr 2  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o, ul Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

za cenę 137 537,13  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

45,73 40,00 85,73 

 

 

 

 

 

 

 



dla zadania nr 12 Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750  

oferty nr 3  złożonej przez:  

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów   

 

za cenę 252 823,30  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach 

wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” 

oraz „ okres gwarancji” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena 

punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco: 

 

Nr 

Oferty 
Nazwa i Adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

według kryterium 

cena brutto -60% 

Liczba punktów 

według kryterium 

okres gwarancji-

40% 

Łączna punktacja  

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

47,22 40,00 87,22 

3 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

 

 

 Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy     

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy  

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania  

Nie dotyczy      

 

 

 

 

 

    Z  poważaniem: 

Wójt Gminy 

Mgr Wiesław Skop 

  

 

 

 


