
 

Modliborzyce, dnia  30 listopad 2021 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.10.2021 

 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont-Odbudowa drogi 

gminnej Nr 108736L w miejscowości Wierzchowiska Drugie od km 0+000,00 do km 

0+850,00 uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w czerwcu 2021 

roku”. 

 

 Zamawiający, Gmina Modliborzyce  zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, 

dokonała oceny ofert.  

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, oferty niepodlegające 

odrzuceniu uzyskały następującą liczbę punktów: 

L.p. Nazwa / Imiona i nazwiska  

oraz siedziba lub miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania Wykonawcy 

Ilość 

punktów               

w 

kryterium 

„Cena” 

Ilość punktów                 

w kryterium 

„Gwarancja” 

Łączna 

ilość 

punktów  

[pkt] 

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim 

Borownica 26 

23-300 Janów Lubelski 

56,80 40,00 96,80 

2. Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski  

ul. Tatiany 4 

20-711 Lublin 

60,00 40,00 100,00 

3. Piotr Groszek Budownictwo Drogowe  

Majdan Obleszcze 4 

23-225 Szastarka 

58,04 40,00 98,04 

4. WOD - BUD Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

58,45 40,00 98,45 



 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.  

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski , ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin,  

Cena wybranej oferty z VAT w  wysokości:  869 128,22 zł  

 

Wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia wszystkie warunki wymagane przez 

Zamawiającego oraz uzyskał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z kryteriami oceny 

ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Cena ofertowa Wykonawcy zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zwiększył kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP tj. cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosownie do art. 308 ust. 

2 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej                  

w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa postępowania: https://modliborzyce.pl/  

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 

https://modliborzyce.pl/

