
 

    Modliborzyce, dnia  2 lipiec 2021 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.2.2021 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Zamawiający – Gmina Modliborzyce na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),  informuje 

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod 

nazwą: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Michałówka od km 0+660 do km 1+296”. 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych                               

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) jest Oferta nr 4 złożona przez 

Wykonawcę:  Paweł Lach 

 Szyperki 39A  

37-405 Jarocin 

NIP 865 22 49 445 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia wszystkie warunki 

wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 14 SWZ tj. łączna ilość pkt 100 

wyliczoną na podstawie dwóch kryterium: „cena” - 60 pkt, oraz „gwarancja” – 40 pkt 

(minimalna gwarancja 36 miesięcy - wydłużenie o 24 miesiące).  

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący 

Wykonawcy: 

1) Przedsiębiorstwo Drogowe  Sp. z o.o. 

       ul. Towarowa 44 

       28-200 Staszów 



2) Konsorcjum firm:  

PBI Infrastruktura S.A. – Lider konsorcjum 

 ul. Kolejowa 10E 

23-200 Kraśnik 

PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum 

 ul. Błonie 8 

 27-600 Sandomierze  

3) Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie 

 ul. Antoniny Grygowej 23 

 20-260 Lublin 

4) Paweł Lach  

Szyperki 39A 

 37-405 Jarocin 

5) WOD -BUD Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 12/1 

 23-200 Kraśnik 

3. Punktacja przyznana ofertom. 

Oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymały następujące liczby punktów w oparciu                      

o kryteria oceny ofert określone w treści SWZ. 

L.p. Nazwa / Imiona i nazwiska  

oraz siedziba lub miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania Wykonawcy 

Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie w 

kryterium 

„Cena” 

Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie                         

w kryterium 

„Gwarancja” 
 

Łączna ilość 

punktów 

przyznanyc

h ofercie 

1. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 44 

28-200 Staszów 

54,80 40,00 94,80 

2. Paweł Lach  

Szyperki 39A 

37-405 Jarocin 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 

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. 

 


