
 
Prószków, 2019-07-16 

 
 
 
 
RG.271.9.2019 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej 

w miejscowości Prószków” - nr referencyjny RG.271.9.2019  

     

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp) 
 

 
ZAWIADAMIAM 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 
1. Ofertą wybraną jest oferta Wykonawcy: Arkadiusza Mika, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, 
NIP 575-138-34-87 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 2 975.504,21 zł  (słownie: dwa miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery i 21/100), 
 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 72 miesięce licząc od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
 

Oferta jest przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy 
bilans w kryterium cena brutto oraz w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
Liczba punktów została przyznana zgodnie z zapisami SIWZ i wynosi – 100 pkt. 

 
Uzasadnienie prawne dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający wybiera 
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.   
 
Uzasadnienie faktyczne:  

a) cena oferty podana zgodnie z zapisem Rozdziału 10 SIWZ: oferta uzyskała 60 pkt (waga 

kryterium 60% zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 12.2. ppkt 1) SIWZ); 



b) długość okresu gwarancji i rękojmi za wady: oferta uzyskała 40 pkt (waga kryterium 

40% zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 12.2. ppkt 2) SIWZ); 

c) wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu; 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie pełnomocnika Zamawiającego z dnia 8 lipca 

2019 r. do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, w wyznaczonym terminie przedstawił wykaz wykonanych robót 

budowlanych wraz z referencjami oraz wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, na podstawie których Zamawiający uznał, iż spełnione zostały warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której 

mowa w pkt 4.2.3. SIWZ;  

d)  oferta wymienionego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu; 

 

2. Streszczenie wyników oceny wszystkich ofert: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa  albo imię i nazwisko/ 
Siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres jeżeli jest 
miejscem wykonywania 

działalności 

Ocena 
(liczba pkt) 

w 
kryterium 

cena 
ofertowa 

brutto  
(max 60) 

Ocena (liczba 
pkt) w 

kryterium 
długość okresu 

gwarancji i 
rękojmi za 

wady 
 (max 40) 

 
 

Łączna 
punktacja  

1.  
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów 

60 40 100 

2.  
Zakład Budownictwa Ogólnego 
DROBUD Anna Stryczek-Janicka 
ul. Kępska 10 
45-129 Opole 

56,25 40 96,25 

3.  
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe LARIX sp. z o.o.  
ul. Klonowa 11  
42-700 Lubliniec 

40,64 40 80,64 

4.  
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „Transkom” Robert 
Białdyga 
ul. Zwycięstwa 1 
47-143 Jaryszów 

37,22 40 77,22 

 
 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było na 

podstawie art. 24aa ustawy Pzp, z czego wynika, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał 

oceny ofert według kryteriów wskazanych w SIWZ, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego 



oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu. Mając na uwadze fakt, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wybrał jego ofertę jako najkorzystniejszą. 

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 0 

5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 0 

6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, niniejsze 

zawiadomienie przekazuje się wszystkim Wykonawcom, ubiegającym się o udzielenie zamówienia, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, niniejsze zawiadomienie udostępnia się na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.proszkow.pl, a dodatkowo zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

      Burmistrz  
            /-/ 
Krzysztof Cebula  

 

http://www.bip.proszkow.pl/

