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INFORMACJA O WYNIKACH  

 
Gmina Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, Informuje że w dniu 16.01.2019r.                                        

o godz. 12.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działkach nr ewid. 343/2, 331/2 - ul. Dolomitowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny”  numer postepowania: 
INO.272.1119.P.18 
 
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. 
 
Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert. 
 
  Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zmianami ) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy: 
 
Oferta nr 6 

 
Wyboru dokonano ze względu na to, iż oferta była najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu i uzyskała 

najwyższą ilość punktów, a kryteriami oceny były: „Cena”, „Doświadczenie Kierownika Wykonawcy ” oraz „Wydłużony 
okres rękojmi”. 

  

 
Cena :                    (896367,52 / 896367,52) x 60 % = 60,00= 60,00 pkt. 
Doświadczenie Kierownika Wykonawcy:   2 budowy= 10,00 pkt.  
Wydłużony okres rękojmi:   72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt. 
     
O = 60,00 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt.       = 100,00 pkt.  
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

 
 

Doświadczenie 
Kierownika 
Wykonawcy  

  

 
 

Wydłużony 
okres rękojmi  

 
 

Terminu 
wykonania 

zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

  
Zakład Robót 
Drogowych DUKT 
Sp. z o.o.  
Ul. Zakładowa 17 
26-052 Nowiny 

 
 

896 367,52 zł 

 
 

2 budowy 

 
 

72 miesiące + 
 1 dzień  

 
 

10.07.2019 r. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl
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W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty oceniono następująco: 
Oferta nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cena :        (896367,52 / 976811, 83) x 60 % = 55,06= 55,06 pkt. 
Doświadczenie Kierownika Wykonawcy:   2 budowy= 10,00 pkt.  
Wydłużony okres rękojmi:   72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt. 
     
O = 55,06 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt.       = 95,06 pkt.  
 

Zamawiający  wyklucza / odrzuca z postępowania następujących Wykonawców: 
 
Oferta nr 1  

 
Nazwa 

 
 

 
Powód odrzucenia oferty 

Przedsiębiorstwo Robót 
Budowlanych Prof-Bud 
s.c. 
Ul. Górnicza 41 
25-651 Kielce    
 
 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w 
dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
 Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
 

W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a. 

 
Oferta na 3 

 
Nazwa 

 
 

 
Powód odrzucenia oferty 

Zakład Usług 
Remontowo – 
Budowlanych  
ALBUD Paweł 
Bednarczyk  
Oblęgorek, ul. H. 
Sienkiewicza 40 
26-067 Strawczyn 
 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w 
dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
 Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
 

W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a. 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

 
 

Doświadczenie 
Kierownika 
Wykonawcy  

  

 
 

Wydłużony 
okres 

rękojmi  

 
 

Terminu 
wykonania 

zamówienia 

 
 

Warunki 
płatności 

  
PRD Starachowice 
Adrian Cieśla 
Ul. Benedyktyńska 11 
27-200 Starachowice 

 
 

976 811, 83  zł 

 
 

2 budowy 

 
 

72 miesiące 
+ 1 dzień 

 
 

10.07.2019 r. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 

http://www.nowiny.com.pl/
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Oferta nr 4 

 
Nazwa 

 
 

 
Powód odrzucenia oferty 

Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno Budowlane 
„LWK” Wojciech 
Stawecki  
Jawór 44A 
28-305 Sobków 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w 
dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
 Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
 

W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a. 

 
Oferta nr 5 

 
Nazwa 

 
 

 
Powód odrzucenia oferty 

Usługi Remontowo – 
Budowlane BUDYNK  
Łukasz Smardzewski  
Bolmin 125 
26-060 Chęciny 
 

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w 
dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
 Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
 

W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a. 

 
 
Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa z wymienionym Wykonawcą 
zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze oferty najkorzystniejszej.  
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