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                     Opoczno, dnia  20.08.2020 r.  

Znak sprawy: ZP.271.09.2020  

 
    Dla wszystkich zainteresowanych 

 

 

                   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu  

11.08.2020 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego  

na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński-Komorniki 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 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 na realizację w/w zadania 

złożonych zostało 5 ofert (informacja z otwarcia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.opoczno.pl – zakładka zamówienia publiczne). 

 Mając na względzie postanowienia zawarte w SIWZ oraz w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, 

a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

nie podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu. 

W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 4 – Wykonawcy: Zakład Budowlano – 

Drogowy DUKT Sp. z o.o. Sp.k.  29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 84. W/w Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.  Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach 

zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. I. cena – 60,00 pkt, II. okres gwarancji ( 60 m-cy) - 40 pkt, 

łącznie 100 pkt.  Cena oferty najkorzystniejszej  - 128 658,93 zł 

 

Pozostałe oferty podlegające ocenie: 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Kryterium I: 

Cena ofertowa 

brutto zł 

 

Kryterium II: 

Okres 

gwarancji 

 

 

Punktacja 

łącznie 

 

Ranking 

ofert 

1. 

ALBUD Sp. j.  

Roboty Brukarskie 

i Drogowe  

Błaszczyk, Bednarczyk 

Oblęgorek 

ul. H. Sienkiewicza 40 

26-067 Strawczyn 
 

Oferta odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 

w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 

2. 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych Sp. 

z o.o. 

ul. Południowa 17/19 

97-300 Piotrków Tryb 

 

49,63 pkt 

155 534,37 zł 

 

40,00 pkt 

60 miesięcy 
89,63 

 

 

II 

miejsce 

3. Konsorcjum firm: 

Lider: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.opoczno.pl/
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Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. 

ul.. Kolejowa 28 

05-300 Miński Maz. 

Partner 

„ALTOR” Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28 

05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

 

 

 

46,57 pkt 

165 771,55 zł 

 

 

 

40,00 pkt 

60 miesięcy 

 

 

 

86,57 pkt 

 

 

 

III 

miejsce 

4. 

 

Zakład Budowlano – 

Drogowy „DUKT” Sp. z 

o.o.,  

Sp. komandytowa 

ul. Przedborska 84 

29-100 Włoszczowa 

 

60,00 pkt  

128 658,93 zł 

40,00 pkt  

60 miesięcy 
100,00 pkt 

 

 

 

I 

miejsce 

5. 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Zaskórski  

i Wspólnicy Sp. z o.o. 

ul. Opoczyńska 38 

26-434 Gielniów 

Oferta odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 

w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

 

Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, w terminie  

nie  krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp. zaistniała przesłanka odrzucenia następujących ofert: 

• oferty nr 1 Wykonawcy: ALBUD Sp. j. Roboty Brukarskie i Drogowe Błaszczyk, Bednarczyk 

Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 , 26-067 Strawczyn oraz 

• oferty nr 5 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. 

ul. Opoczyńska 38 26-434 Gielniów 

Uzasadnienie: 

Zamawiający pismem z dnia 12.08.2020r. (potwierdzenia w dokumentacji przetargowej) zwrócił się do 

Wykonawcy j. w. oferty nr 1 i oferty nr 5 o  udzielenie wyjaśnień, w tym złożeniem dowodów, dotyczących 

rażąco niskiej ceny (…). Wykonawca oferty nr 1 i oferty nr 5 nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, tj. wniesienia 

odwołania. 

 
Do wiadomości: 

- Wykonawcy 

- Tablica ogłoszeń 

- strona internetowa Zamawiającego 

- a/a                                                                                                                                          

 Zatwierdził: 

                                                                                                                                            Burmistrz 

/…./  Dariusz Kosno 


