
ZZP. 271.18.46.2018                                                                                Opoczno, dnia 14.08.2018r. 

Nr spr. 18/2018     

                                                                                               

                                                                                          DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW  

                                                                                        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    

 

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, ze w dniu 24.07.2018r. o 

godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Rozbudowa 

ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odc. od ul. Krasickiego do ul. Leśnej z usunięciem kolizji” 

   

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  oraz  wskazuje punktację przyznaną w 

każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację. 

Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożone zostały  3 oferty. 

(informacja z otwarcia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl).   

       Mając na względzie postanowienia zawarte w art.24 aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny oferty, a następnie  zbadał, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

      W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 2 Wykonawcy - DROMED 

Rospędek, Więckowski Spółka Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno   
W/w Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała największą ilość 

punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert  tj. cena 60 pkt i oferowany okres gwarancji 40 

pkt, łącznie 100 pkt. Cena najkorzystniejszej oferty – 2.453.633,38 zł brutto. Oferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

 

Nr 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Punktacja  

kryterium I 

Cena brutto zł 

 

Punktacja 

kryterium II  

Okres gwarancji 

 

Pkt  

łącznie 

 

Ranking  

ofert 

 

1 

TRAKT S.A. 

Górki Szczukowskie 1  

k/ Kielc ,  

26-065 Piekoszów  

 

 

------------------- 

 

------------------- 

   

-------------- 

 

 

 

oferta 

odrzucona 

art.89 ust.1 

pkt.7 i 2 

ustawy 

Pzp 

 

3 

Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28 

05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

49,00 pkt 

3.004.516,29 zł 

24 pkt 

36 miesięcy 

 73 pkt 

 

 

 

II miejsce 

 

 

 



Umowa na realizację w/w zamówienia  zostanie podpisana w terminie zgodnym z art.94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje , że :  

 

1) zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt  7 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił 

ofertę nr 1 firmy TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1 k/ Kielc , 26-065 Piekoszów , ponieważ 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie 

omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp  i tym samym treść oferty nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Zamawiający pismem nr ZZP.271.18.44.2018 z dniu 07.08.20118r. zwrócił się do Wykonawcy 

zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych kosztorysów 

ofertowych w branży drogowej i elektrycznej. Wykonawca potwierdził fakt otrzymania pisma 

jednak do upływu wskazanego terminu nie  przedłożył stosownych wyjaśnień. Natomiast w  dniu 

10.08.2018r.  w nawiązaniu  do pisma Zamawiającego  z dnia 07.08.2018r.  poinformował  

Zamawiającego faksem i mailem że „rezygnuje z podpisania umowy”. Mimo braku wyjaśnień 

od Wykonawcy Zamawiający kolejnym pismem nr ZZP.271.18.45.2018r w dniu 10.08.2018r. 

przesłał do Wykonawcy zawiadomienie o poprawieniu innej omyłki - art.87 ust.2 pkt.3 ustawy 

Pzp polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodującej istotnych zmian w treści oferty w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy  w branży 

elektrycznej. Zamawiający poprawił również wartość kosztorysową oferty na kwotę  brutto 

2.254.420,36 zł.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie 

odpowiedział  na pismo, dlatego też brak odpowiedzi dał Zamawiającemu podstawę do 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7  ustawy Pzp. 

 

 

2) zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, tj. wniesienia 

odwołania. 

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert.      

   

Do wiadomości:                                                                                                                                        

- Wykonawca w/w                                                                                                                                   

- Tablica ogłoszeń                                                                                                                                 

- Strona internetowa 

- a/a     

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Z up. Burmistrza  

Z-ca   Burmistrza                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

/…./Anna Zięba 
   

   

   

                                                                                                                                                                                                             


