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Nowiny dnia 26.11.2019r. 

INO.272.84.P.19 
 

 
Wykonawcy,  
Wszyscy biorący udział  
w postępowaniu  

 
 

INFORMACJA O WYNIKACH 
 

Gmina Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, Informuje że w dniu 30.10.2019r. o godz. 12.15 
odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-
Nowiny” w systemie zaprojektuj – wybuduj” numer postepowania: INO.272.84.P.19. 
 
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.  
 
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 2019r, poz. 1843 ze zmianami ) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego ofertą najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy: 
 
Oferta nr 3 

 
Cena :        (1820141,70/2479179, 36) x 60 % = 44,05= 44,05 pkt. 
Doświadczenie Kierownika Wykonawcy :    2 budowy = 10,00 pkt.  
Wydłużony okres rękojmi :    72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.   
O = 44,05 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt.  =   84,05 pkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

 
 

Doświadczenie 
Kierownika 
Wykonawcy  

  

 
 

Wydłużony 
okres 

rękojmi  

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
TRASBUD 
BUDOWNICTWO 
T.MICHALSKI, 
R.MAJCHRZYK SP.J 
Ul. Żeromskiego 84 
26-067 Strawczyn 
 
 

 
2 479 179, 36 zł 

 
Koncepcji wraz z 
projektem 
zagospodarowania 
terenu –   30 000 ,00 
zł brutto 
 
Dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o 
zezwoleniu na 
realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) -  
250 000,00 zł brutto  
 
Robót budowlanych 
wraz z dokumentacją 
powykonawczą – 
2 199 179,36 zł 
brutto  
 

 
2 budowy 

 
72 miesiące  

+ 1 dzień            

 
Do dnia 

27.08.2021r.  
 

 
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 :                  (1820141,70 / 3738005,60) x 60 % = 29,22= 29,22 pkt. 
Doświadczenie Kierownika Wykonawcy :   2 budowy = 10,00 pkt.  
Wydłużony okres rękojmi :   72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.   
 
O = 29,22pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt.  =  69,22 pkt.  
 

Zamawiający wyklucza / odrzuca z postępowania następujących Wykonawców: 
Oferta nr 3  
 

 
Nazwa 

 
 

 
Powód odrzucenia oferty 

 
  
PROF – BUD S.C  
Przedsiębiorstwo Robót 
Budowlanych  
Krzysztof Wójcik,  
Magdalena Frąk 
Ul. Górnicza 41 
25-651 Kielce  
   

Wykonawca pismem z dnia 13 listopada 2019r, znak INO.272.84.P.19 został wezwany na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze 
zmianami) do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu tj: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert Wykonawca posiada nie mniej niż – 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową 
w tej samej wysokości.  
 
W wymaganym terminie tj, do dnia 19 listopada 2019r w/w dokument wpłynął do 
Zamawiającego. Po analizie złożonego dokumentu komisją przetargowa stwierdziła, iż 
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postepowaniu.  
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wykluczył Państwa z postępowania przetargowego.  

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust 4 w/w ustawy ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 
Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa wymienionym 

Wykonawcą zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

 
 

Doświadcze
nie 

Kierownika 
Wykonawcy  

  

 
 

Wydłużony 
okres rękojmi  

 
 

Terminu 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Warunki płatności 

 
Konsorcjum firm: 
Lider: 
Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
Spółka z o.o. 
Ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki 
 
Partner: 
„ALTOR” Sp z o.o. 
Ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki 
 

 
3 738 005,60 zł 

 
Koncepcji wraz z 
projektem 
zagospodarowania 
terenu - 43 050,00 
zł brutto 
 
Dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na 
realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) -  
104 550,00 zł brutto  
 
Robót budowlanych 
wraz z 
dokumentacją 
powykonawczą – 
3 590 405,60 zł 
brutto  
 

 
2 budowy 

 
72 miesiące               

+ 1 dzień 

 
Do dnia 

27.08.2021r.  
 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi  

w SIWZ 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl
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