
 
„Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich”  

 
 

RO.271.7.2021.ORM                   Prószków, 30.08.2021 r. 

Zamawiający: 

Gmina Prószków, 
ul. Opolska 17  
46-060 Prószków   
  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na: 

PRZEBUDOWĘ UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. 

OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 

415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ 

BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I 

BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 

2019 ze zm.), zwanej dalej "ustawą p.z.p.", zamawiający informuje, że w postępowaniu na: 

PRZEBUDOWĘ UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ 

W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415. ZADANIE 

NR 2: PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I BUDOWY KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ:  

 

1) oferta wykonawcy:  
 
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

Całkowita cena  za wykonane roboty budowlane: 
1.467.920,87 zł, w tym: 
- cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowy ul. Opolskiej w 
miejscowości Zimnice Wielkie – część boczna od drogi wojewódzkiej nr 415 (Zadanie nr 1):  
850.530,98 zł, 
-  cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowy ul. Opolskiej w 
miejscowości Zimnice Wielkie – część boczna od drogi wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji rowu 
melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej (Zadanie nr 2): 
617.389,89 zł, 
 



2 

 

Gwarancja jakości na roboty budowlane – 60 miesięcy,  
 
została wybrana jako oferta najkorzystniejsza; 
 
2) oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane punkty jak 
niżej: 
 

Lp. Nazwa 

albo imię i nazwisko 

wykonawcy 

Siedziba albo miejsce 

zamieszkania lub miejsce 

wykonywania działalności 

wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert 

Łączna punktacja 

we wszystkich 

kryteriach 

Cena – 60 % 

 

Gwarancja jakości na 

roboty budowlane – 40 % 

 

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

60,00 40,00 100 

2 PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWE 
TRANSKOM ROBERT BIAŁDYGA 
UL. ZWYCIĘSTWA 1, 47-143 
JARYSZÓW 

48,38 40,00 88,38 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty.  
 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
Art. 239 ustawy p.z.p. stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” 
Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, 
która otrzymała maksymalną liczbę punktów w każdym z kryteriów oceny ofert. Wybrany wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 226 Ustawy p.z.p. 
 
3) Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty 
żadnego z Wykonawców.  
 
 
Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy p.z.p. wykonawca ma prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art.  514  ust.  1 ustawy p.z.p.  Odwołujący  jest  
zobowiązany  przekazać  zamawiającemu  odwołanie  wniesione  w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514  ust.  2 i 3 ustawy p.z.p. 
 
 


