
Nr sprawy PZD.3450.18.2015 Częstochowa, dn. 24.08.2015 r.
l.dz. PZD.ZP.160.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na remoncie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1103S m. Wąsosz w km 5+540, gmina Koniecpol.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. 

poz. 907 ze zmianami), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczą-
cych w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najko-
rzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” Jan Żurawski
Ul. Nadrzeczna 14
42-125 Kamyk 
Uzasadnienie wyboru: Najwyższa ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 90,00 pkt + długość gwaran-
cji 5,00 pkt = 95,00 pkt
Cena brutto: 278.408,61 zł
Długość gwarancji: 72 miesiące

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
Nu
m
er 
of
er-
ty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto 
[zł]

Długość gwarancji
[liczba miesięcy gwarancji na przed-
miot dostawy od daty odbioru przed-

miotu umowy]
Od 60 do 84 miesięcy

Cena 90%
[pkt]

Gwaran-
cja 10% 

[pkt]

Suma 
punktów

[pkt]

(Kryterium oce-
ny ofert 90%) (Kryterium oceny ofert 10%)

2

Zakład Budowlano-Drogowy Adam 
Trzepizur
Ul. Szkolna 29a
42-425 Kroczyce

326.650,83 72 76,71 5,00 81,71

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Zważywszy na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość jest mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzuco-
no żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 
może zawrzeć umowę przed upływem wyżej określonego terminu.
O dokładnym terminie podpisania umów powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.
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