
Nr sprawy PZD.3450.12.2015 Częstochowa, dn. 15.07.2015 r.
l.dz. PZD.ZP.137.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. 
Aleksandria I i II, gmina Konopiska – Etap I po odmowie przez wykonawcę którego oferta zo-

stała wybrana podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r.  
poz. 907 ze zmianami), zważywszy na sytuację, iż wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiadamiam, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

Najkorzystniejszą ofertą spośród pozostałych ofert wybrano ofertę nr 3 złożoną przez 
OLS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Ul. Chopina 2
42-700 Lubliniec 
Uzasadnienie wyboru: Najwyższa ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert spośród pozostałych ofert: Cena 
80,32 pkt + długość gwarancji 10,00 pkt = 90,32 pkt
Cena brutto: 797.000,00 zł
Długość gwarancji: 84 miesiące

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Nr 
ofe
rty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto 
[zł]

Długość gwarancji
[liczba miesięcy gwa-
rancji na przedmiot  
dostawy od daty od-
bioru przedmiotu  
umowy]
Od 60 do 84 miesięcy

Cena 90%
[pkt]

Gwarancja 
10%
[pkt]

Suma punktów
[pkt]

(Kryterium 
oceny ofert  
90%)

(Kryterium oceny 
ofert 10%)

1 BITUM Sp. z o.o.
Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec, Ul. Cegielniana 20 808.959,84 84 79,13 10,00 89,13

2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

822.731,67 84 77,81 10,00 87,81

4 HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K.
Ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów 822.515,33 84 77,83 10,00 87,83

5

Konsorcjum:
1. AKWA Sp. z o.o., ul. Myszkowska 21, 42-310 Żarki
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne 

„AKWA” Winicjusz Pietrucha ul. Myszkowska 21, 
42-310 Żarki

1.214.954,80 60 52,69 2,50 55,19

6 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 711.274,41 84 Wykonawca uchylił się od zawarcia umo-

wy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umów powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.
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