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ZAWlADCIMlENlE o WYBoRZE NAJKoRZY§TN!E-,szEJ oFERTY
Dotyczy: postępowania
powiatowei nr 1274D

o

udzielenie zamówienia publlcznego pn.: ,,Remont drogi
Fowiatu-Barkowo_Barkówko - za

na odcinku od granicy

sltrzyżowanie z drogą powiatową t326D".

Stosovłmie do treściań.92 ust. 1 pkt. 1} tłstawy z dnia 29 stycznia 2aa4 r. - Prawo
ze znrr.} zwanej dalej ,,ustawą' Zar-ząd Dróg
Fowłatowych w Trzebnicy, będący Zamawiającym w wlw postępowaniu zawiad.arnla, że
p,ostępowanie o udzielenie zamóvyienia publiczneEo pn"
dnogi powiatowej nr 12v4D
"Rernont
rta odainku od granicy Powiatu-tsarkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową
1326,D" {nr nef. DTlZPEQall1Da19; Ogłoszenie o zar,nówieniu nr 587114-N-20tg z dnia
2S1 S08-X §} zostdo rozstrzyg nięte
za,młówień ptlblicznych (Dz. U" 2018 poz. 1986

:

Wobec powyźszego informuję, co następule:

*" Manłra alho imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli
jest rniejscem wykonywania działalnościwykonawcy, którego ofeńę wybrano
of,az nazłiy albo imiona i nazwiska, siedziby albo r,nieisca zamieszkania i
adr,es5 jeżeli są mĘsaanłi, wykonywania działalnościwykonaweów, którzy
złożyliofeĘ, a także punktację pnryznaną ofeńom w każdym kryterir^lrn oceny
o$ert i łączna pulnktację -wraa z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

't.1. W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych ofert, na podstawie
kryteriow oceny ofeń okreslonych w rozdz. XlV Częścil S1WZ - lDW, za
najkorzystniejszą uznano ofeńę \l/ykonawcy, ktorym jest:

COLAS Polska sp. z o.o.
ul. Nowa 49,
62-070 PaIędzie,

1.2. Nazwy albo irniona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
1ezeli są mtejscami wykonywania działalnościwykonawców, klarzy złożyli
ofeńy, a lakże pLlnktację przyznaną ofertonr w kazdym kryterium oceny ofeń
i łączną punktację:
!-p.

ftaxwa Wykonawcy

Adres
wvkonawcv

Liczba punktów
nrzvznana w

Liczba
punktów

Łączna liczba
punktów

7
kryter[urn €ena

przyznana w
kryteriurn
Okres

gwarancj!i
rękojmi

P,H,U,,DoMAX"
Arkadiusz Mika

1"

',

EUROVIA Polska S,A.

Z-

GEMBIAK_MIKSTACKI

iu"
ił

sp. j.

Ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Ul, Transportowa 3

63-700 Krotoszyn

Przedsiębiorstlvo
Budowy Dróg i
Mostów

'1

i;|

Ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

4'

Kobylarnia 8

86-061 Brzclza

l(oBYLARNIA S.A.

:s,

U|. Energebyków 6

§TMBAG sp. z o.o,

64-100 Leszno

Ą5,64

40,00

85,64

51,47

40,00

9I,47

4ó )1

40,00

80,2l

45,65

40,00

85,65

5ą42

40,00

96,42

PRZEDSIĘBioRSTW0
§.

DRoGoWE

Grabonóg 69b
63-800 Gostyń

Ą3,75

40,00

83J5

Berger Bau Polska sp.
Z o.o.

Ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

58,25

40,00

98,25

40,00

1oo,0o

40,00

94|72

.,DROGBl".lD". GosĘń
Sp. Z o,o.

COLAS Polska sp. z

s,

0.o.

ł

,,PRZEDSIĘBIORSTW

o
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łJTRZYMANIA DROG I
tIOSTOW" 5D. z o,o.

,
:

,

Ul; Nowa49
]6ż1070 Patędaie
Piotroniowice 54
56-100 Wołów

54,72

1.3. t,lzasadnienie faktyczne i Prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
Uzasad

n

ienie faktyczne:

- nie podlega
ccjrzuceniu, jest zgodna z treściąspecyfikacji istotnych warL|nkow zamówienia, spełnia
'ł]fmagania zawańe w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i w oparciu o przyjęte
kąłteria oceny ofeń uzyskała najwyzszą ticzbę pi,łnktów (tj łączna liczba 100,0Clpkt.) podczas
,9okonanej oceny ofer1.
'.rVyrnieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w po§tępowaniu, ofeńa nr 8

:rlając na uwadze, iż złożanaprzev" Wykonawcę oferta została najwyzej oceniona, na
,}od§tawie art. 26 ust, 2 ustawy Prawo zamowień publicznych, Zamawiający wezwał
Wykonawcę do złozenia oswiadczeń i dokumentow, o ktorych mowa w ań. 25 ust. 1 ustawy,
ii oświadczeń i dokumentow wymienionych w Rozdz, Vll. 8. Częścil S|WZ * lDW,
DoPiurnenty te potwierdziły spełnianie przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu
ł:raz brak podstaw do wykluczenia.

l.iuasadnienie prawne:
l$tosownie do treściań. 91 t_tst. 1 ulstawy Prawo zamowień publicznych Zamawialący, wybrał
,§fe*ę najkorzystniejszą na podstawie kryteriow oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunl<ow zan,lowienia (SlWZ). Ofeńa została najwyze1 oceniona na podstawie
ł.tryteriow oceny ofeń określonych w Rozdz. XlV Częścil SIWZ
- lDW oraz zasady
nkreslonej w tym rr:zdziale w punkcie 3.

?,

lnforrnacja o Wykonawcach, którzy zostaliwyk|uczeni:

W postępowaniu nie został wykluczony zaden Wykonawca.

3. lnformacja o Wykonawcach, któryeh oferty zostały odrzucone,

powodach

odrzulcenia ofeńy:

W postępowaniu nie odrzucono zadnej ofefty.

4. lnfornnacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustalono dynamicznego systenru zakupow, ponieważ ZamawiĄący nie
posiada rozwiązań i niezbędnych środkowelektronicznych, ktore umozliwiłyby zastosowanie
,lego sposobu dla złecenia robot budowlanych objętych zamówieniem.

lrrformacja o terrninie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego:
3godnie z ań. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamowień publicznych umowa w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawańa w terminie nie krotszym niz 5 dni od
,cnia pzesłania zawiadomienia o wyborze rrajkozystniejszej ofeńy, jezeli zawiadomienie to
aostałc przesłane przy użyclu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jezeli

§.

zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamowień, ktorych wańośó jest mniejsza niż
itwoty okreśłonew przepisach wydanych na podstawie ań, 11 ust, 8.
Warunkiem zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie dopełnienie wszelkich
iormalności określonychw Rozdz, XV iXVl Częścil SIWZ - lDW,
Zamawiający w dniu dzisiejszym przesłał zawiadornienie o wyborze najkorzystniejszej ofeńy
do Wykonawców przy użyciu środkow komunikacji elektronicznej (e-mail),
,Ponadto, Zamawiający stosownie do treściań. 92 ust. 2 ustawy zamieŚcił niniejsze
ilłformacje na swojej stronie internetowej,

6. Środki ochrony prawne
[amawiający informuje, ze Wykonawcorn. przysługują środkiochrony prawnej okreŚlone w
Dziale Vt Prawa zarnowień publicznych ,,Srodki ochrony prawnej" (tj.; Dz.U. z 2018 r. poz.
't,S86 ze zm.)

