
 

Przytyk, dnia 03 kwietnia 2017 roku 

Gmina Przytyk 

ul. Zachęta 57 

26-650 Przytyk 

 

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości  Kolonia Potkanna i Potkanna”  - znak:ZP.272.d.2.2017 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na 

podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Zamawiający: 

1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli  

w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację: 

Numer oferty  
1 

 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo  - Handlowe „INTERBUD” Sp. z o. o. 

 ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, 
Cena ofertowa brutto 818.566,50 złotych,  

Udzielona gwarancja jakości 60 miesięcy 
 

Kryterium oceny  
 

Ocena  

(liczba pkt)  
 

Uzasadnienie Łączna punktacja  

– suma punktów za 

poszczególne kryteria  
 

Cena ofertowa  

P(Ci) 
33,66 pkt  
 

Ocena oferty w ramach kryterium ceny przeprowadzona została na 

podstawie wzoru matematycznego, opisanego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. 

SIWZ:  

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt  

gdzie:  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych  

Ci – ceny poszczególnych ofert  

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  

459.197,37 zł/818.566,50 zł x 60 pkt = 33,66 pkt  

P = P(Ci) + P(Gi)  

P = 33,66 pkt +40 pkt 
= 73,66 pkt 
 

Gwarancja 

jakości 

P(Gi) 

40 pkt Ocena oferty w ramach kryterium gwarancji jakości P(Gi) 

przeprowadzona została zgodnie z  § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ, tj w 

oparciu o następujące kryteria: 
1) za 36 miesięcy  –  0 punktów  

2) za każdy kolejny miesiąc powyżej 36 miesięcy, 

ale nie więcej niż 44 miesięcy - dodatkowo 1 punkt , 

3) za każdy kolejny miesiąc powyżej 44 miesięcy, 

ale nie więcej niż 60 miesięcy - dodatkowo 2 punkty P(Gi)  

 

 

 

 

 



Numer oferty  
2 

 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. 

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów    
Cena ofertowa brutto 459.197,37 złotych,  

Udzielona gwarancja jakości 60 miesięcy 
 

Kryterium oceny  
 

Ocena  

(liczba pkt)  
 

Uzasadnienie Łączna punktacja  

– suma punktów za 

poszczególne kryteria  
 

Cena ofertowa  

P(Ci) 
60,00 pkt  
 

Ocena oferty w ramach kryterium ceny przeprowadzona została na 

podstawie wzoru matematycznego, opisanego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. 

SIWZ:  

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt  

gdzie:  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych  

Ci – ceny poszczególnych ofert  

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  

459.197,37zł/459.197,37zł x 60 pkt = 60,00 pkt  

P = P(Ci) + P(Gi)  

P = 60,00pkt+40 pkt  
= 100,00 pkt 
 

Gwarancja 

jakości 

P(Gi) 

40 pkt Ocena oferty w ramach kryterium gwarancji jakości P(Gi) 

przeprowadzona została zgodnie z  § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ, tj w 

oparciu o następujące kryteria: 
4) za 36 miesięcy  –  0 punktów  

5) za każdy kolejny miesiąc powyżej 36 miesięcy, 

ale nie więcej niż 44 miesięcy - dodatkowo 1 punkt , 

6) za każdy kolejny miesiąc powyżej 44 miesięcy, 

ale nie więcej niż 60 miesięcy - dodatkowo 2 punkty P(Gi)  

 

 

Numer oferty  
3 

 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Sp. j. Marek Jaworski i Henryk 

Karcz; ul. Rodziny Ziętalów 5a, 26-600 Radom 
Cena ofertowa brutto 488.975,79 złotych,  

Udzielona gwarancja jakości 60 miesięcy 
 

Kryterium oceny  
 

Ocena  

(liczba pkt)  
 

Uzasadnienie Łączna punktacja  

– suma punktów za 

poszczególne kryteria  
 

Cena ofertowa  

P(Ci) 
56,35 pkt  
 

Ocena oferty w ramach kryterium ceny przeprowadzona została na 

podstawie wzoru matematycznego, opisanego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. 

SIWZ:  

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt  

gdzie:  

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych  

Ci – ceny poszczególnych ofert  

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  

459.197,37zł/ 488.975,79zł x 60 pkt = 56,35 pkt  

P = P(Ci) + P(Gi)  

P = 56,35 pkt +40 pkt 
= 96,35 pkt 
 

Gwarancja 

jakości 

P(Gi) 

40 pkt Ocena oferty w ramach kryterium gwarancji jakości P(Gi) 

przeprowadzona została zgodnie z  § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ, tj w 

oparciu o następujące kryteria: 
7) za 36 miesięcy  –  0 punktów  

8) za każdy kolejny miesiąc powyżej 36 miesięcy, 

ale nie więcej niż 44 miesięcy - dodatkowo 1 punkt , 

9) za każdy kolejny miesiąc powyżej 44 miesięcy, 

ale nie więcej niż 60 miesięcy - dodatkowo 2 punkty P(Gi)  

 

 

 
  



2) informuje, że z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z 

wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty oraz, że dokonano, w oparciu o kryteria oceny ofert 

opisane w § 18 SIWZ (cena – maks. 60 pkt, gwarancja jakości – max 40 pkt), wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów   (cena ofertowa 

brutto: 459.197,37 złotych, gwarancja jakości – 60 miesięcy), ponieważ spośród niepodlegających 

odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała ona najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt). 

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

3) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie  zostanie przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostanie 

przesłane w inny sposób.  

         

 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa 
        KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

         WÓJT GMINY PRZYTYK 

 


