
 

 

 Opoczno, dnia 2016-03-07 

Nasz znak: ZZP 271. 23. 2015      

Numer postępowania 4/2016 

                                                              

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

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

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Remont dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2016” ofertę najkorzyst-

niejszą złożyła firma składająca ofertę nr 3:  ALBUD , Błaszczyk, Bednarczyk-Spółka Jawna, Oblę-

gorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn. 

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  tj. kryterium cena i 

kryterium długość okresu gwarancji oferta uzyskała  w kryterium cena 95 pkt i w kryterium długość okre-

su gwarancji  3 pkt,  łącznie oferta uzyskała 98 pkt  i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.  

Długość okresu gwarancji  36 miesięcy.   
 

Ceny  jednostkowe brutto oferty najkorzystniejszej: 

- za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej masą min.-asfalt.  z otaczarki grubość wyboi  4 cm 

(100 kg/  m2 ) z wycięciem uszkodzonych miejsc. Standard II - Cena brutto  za  1 m2 -  43,42 zł  

- za każdy  następny 1 cm  remontu  (25 kg /m2 )  –  Cena brutto  za  1 m2 – 10,82 zł  

- za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni   masą z recyklera  grub. wyboi 4 cm (100 kg/m2) z wycięciem 

uszkodzonych miejsc. Standard II. -  Cena brutto  za  1 m2 -  55,84 zł  

- za każdy  następny 1 cm  ( 25 kg /m2 )    Cena brutto  za  1 m2 – 10,82 zł  

 

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

Pozostałe oferty: 

NUMER 

OFERTY 
WYKONAWCA 

PUNKTACJA 

cena 

PUNKTACJA  

Długość okresu 

gwarancji 

PUNKTACJA 

łączna 

1 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o., ul. Zakątna 6, 

26-300 Opoczno 

78,85 pkt 

 

5 pkt 

 

 

83,85 pkt 

 

2 

P.P.H.U. BITUM Mariusz Kania  

Modliszewice ,ul. Piotrkowska 39,  

26-200 Końskie 
------------ 

 

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

 

 

oferta  

odrzucona 

4 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mosto-

wych, Spółka z o.o., ul. Południowa 17/19, 

97-300 Piotrków Trybunalski 

62,78 pkt 

 

3 pkt 

 

 

65,78 pkt 

 

5 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Za-

skórski i Wspólnicy Sp. z o.o.,  

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów 

33,41 pkt 

 

3 pkt 
 

36,41 pkt 

6 
Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych , 

ul. Polna 75A, 97-300 Piotrków Tryb. 
85,23 pkt 

 

5 pkt 
 

90,23 pkt 

 

Dziękujemy za złożenie oferty. 


