
Pacanów, dnia 09.04.2019r. 

 

Nr sprawy: IGPM.271.1.2019 

 

 

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 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 1+240 

2. Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i od km 

1+407 do km 1+982 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 do km 

1+293 i od km 1+820 do km 2+311 

4. Przebudowa drogi  gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123 

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od km 0+000 do 

km 0+160  

6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 0+140 

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

( Dz.U z 2018r poz 1986 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako 

oferty najkorzystniejszej oferty 

 

dla zadania nr  1. Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do 

km 1+240 nr  2 złożonej przez:  

 

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

za cenę 145 482,14  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 

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. 

z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 

Nowiny   

42,35 40,00 82,35 

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

3 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„DROKAM” Tomasz Wojtas , 

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów   

44,29 40,00 84,29 

4 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

52,58 40,00 92,58 

 

 

 

 

 

 



dla zadania nr 2. Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 

i od km 1+407 do km 1+982 oferty nr 2  złożonej przez:  

 

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

za cenę 312 228,12  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 

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. 

z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 

Nowiny   

44,95 40,00 84,95 

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

4 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

53,25 40,00 93,25 

 

 

dla zadania nr 4.Przebudowa drogi  gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123 oferty nr 2 

złożonej przez:  

 

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

za cenę 133 583,41  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 

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. 

z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 

Nowiny   

50,57 40,00 90,57 

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

4 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

51,80 40,00 91,80 

 



Dla zadania nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od 

km 0+000 do km 0+160  oferty nr 2  złożonej przez:  

 

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

 

za cenę  35 712,80  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  

1 

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. 

z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 

Nowiny   

51,37 40,00 91,37 

2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp.z o.o ,           ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów   

60,00 40,00 100,00 

4 

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  

Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów   

47,18 40,00 87,18 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy     

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy  

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania  

Postępowanie unieważniono w : 

- części nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola Biechowska od km 0+986 

do km 1+293 i od km 1+820 do km 2+311  w dniu 27.03.2019r - art.93 ust.1  pkt 7 ustawy PZP , 

część postępowania obarczona  jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

- w części nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 361130T Zołcza-Ugory „Ugory” od km 0+000 do km 

0+140 w dniu 04.04.2019r- art.93 ust.1  pkt 4 ustawy PZP , cena najkorzystniejszej  oferty  

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części 

zamówienia. 

 

 

    Z  poważaniem: 

  

 


