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Gmina Opatówek 

Pl. Wolności 14 

62-860 Opatówek 

Pismo: Zp.In.271.6.2020  Opatówek dnia: 2020-06-17 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  

w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa. 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

ITERBUD Bartosz Kosecki 

Korczak 79 

62-800 Kalisz 

na: 

Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa. za cenę 

520 173.52 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu  

o przyjęte kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.  

Cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi - 40 %. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena Okres gwarancji Razem 

1 

ITERBUD Bartosz Kosecki 

Korczak 79  

62-800 Kalisz 

(1) 

  180,00   120,00   300,00 

2 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S. A. Kalisz 

Noskowska 3-5  

62-800 Kalisz 

(4) 

  171,69   120,00   291,69 

3 

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny 

Polna 29  

98-235 Błaszki 

(3) 

  163,11   120,00   283,11 
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4 

MAXBUD Kędzia P&E s.c. 

Gabriela Narutowicza 4  

62-800 Kalisz 

(2) 

  0,00   0,00   0,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

2 

MAXBUD Kędzia P&E 

s.c. 

Gabriela Narutowicza 4  

62-800 Kalisz 

Art. 89. ust.1 pkt 2 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

 

Powodem odrzucenia z postępowania oferty jest brak 

w kosztorysie ofertowym pozycji wraz z wyceną: 

- 21d.7 KNR 2-31 1106-01 D-04.08.01 Remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 

mineralno-asfaltową - t - 110,00; 

- 22d.7 KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01

 Skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2 - m2 - 1 

650,00; 

- 23d.7 KNR AT-04 0104-02 Ułożenie geowłókniny 

separacyjnej - m2 - 1 650,00; 

- 42d.11 KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 Krawężniki 

betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce 

cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15 - m - 

225,00. 

 

Jednocześnie informuję, że w związku z odrzuceniem 

oferty nie wzywano Państwa firmy do uzupełnienia 

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp: 

- oświadczenia wstępnego o braku przesłanek 

wykluczenia z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu  

- listy podmiotów, należących do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo informacja o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 Burmistrz Gminy Opatówek 

 /-/ Sebastian Wardęcki 

 


