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Gmina Modliborzyce  

ul. Piłsudskiego 63  

23- 310 Modliborzyce  

NIP 8621576344      Modliborzyce, dnia 14 październik 2022 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.7.2022 

 

 

 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce” w zakresie części 1 zamówienia: 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce, realizacja 

inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – 

dalej ustawy Pzp. 

  

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawą Pzp, Zamawiający informuje o 

wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę siedzibę wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

Jako ofertę  najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”  Sp.  z o.o., ul. Nowa 30J, 

37-400 Nisko 
Cena ofertowa: 10 578 000,00 zł brutto 

Gwarancja minimalna 36 miesięcy – wydłużenie o 24 miesiące: 40 pkt 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie 

podlega odrzuceniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą 

liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert określone w treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ). 

 

II. Zestawienie otrzymanych punktów w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna liczba 

punktów zostało przedstawione w poniższej tabeli: 
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L.p

. 
Nazwa / Imiona i nazwiska  

oraz siedziba lub miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania Wykonawcy 

Kryterium 1 

Cena brutto [zł] 

– waga 60%  
przyznana  

punktacja 

Kryterium 2 

Gwarancja 

- waga 40% 
przyznana  

punktacja 

Łączna 

punktacja 

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

Monterskich Budownictwa  „PRIMBUD” 

Sp.  z o.o. 

ul. Nowa 30J 

 37-400 Nisko 

 

60 pkt 

 

40 pkt 

 

 

100 pkt 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 

FLISBUD Stanisław Flis 

ul. Bartycka 116 

 00-716 Warszawa 

oferta odrzucona na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp 

3. P.W. „STACHYRA” Stanisław Stachyra 

Halinówka 14A 

 24-204 Wojciechów 

oferta odrzucona na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 12 i 14 ustawy Pzp 

 

 

 

 Burmistrz Modliborzyc  

     Witold Kowalik  


