
Klwów, dnia 25.07.2019 r. 

PJ.271.02.2019 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Sulgostów” 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 

Ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock za cenę 238 096,88 zł brutto, (słownie: dwieście 

trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć zł 88/100) 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, 

odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty 

Lp. 
Nazwa (firmy) albo 

imię i nazwisko 
Adres wykonawcy 

Punktacja przyznana 

ofertom w każdym 

kryterium 

Miejsce 

w 

rankingu 

ofert 
Cena 

(PLN) 

Okres 

gwarancji 

1 Aglet Sp. z o.o. 
Ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 
oferta odrzucona – 

2 

Konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o.o.  

ALTOR Sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 28 

05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

oferta odrzucona - 

3 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowe INTERBUD sp. 

z o.o. 

Ul. Limanowskiego 154 

26-600 Radom 
53,70 40,00 III 

4 ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. 
Ul. Żelazna 3  

26-600 Radom 
oferta odrzucona – 

5 

BUDROMOST-

STARACHOWICE Sp. z 

o.o. 

Ul. Św. Rocha 31  

27-215 Wąchock 
60,00 40,00 I 

6 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Zaskórski i 

Wspólnicy Sp. z o.o. 

Ul. Opoczyńska 38  

26-434 Gielniów 
54,64 40,00 II 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia 

ofert: 

 Wykonawca BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 5, nie 

podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył 



ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz 

zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. 

Zamawiający odrzucił oferty wykonawców:  

 Aglet Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

 Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR 

Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

 ZYKO-DRÓG Sp. z o.o., Ul. Żelazna 3, 26-600 Radom 

Faktyczną przyczyną odrzucenia ofert ww. Wykonawców było to, że nie wyrazili oni 

zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający w dniu 24.06 2019 r. wystąpił z wnioskiem do wszystkich Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 p.z.p.  

Niżej wymienieni Wykonawcy: 

 Aglet Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

 Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR 

Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

 ZYKO-DRÓG Sp. z o.o., Ul. Żelazna 3, 26-600 Radom 

nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiającego co jest jednoznaczne z brakiem zgody na 

wydłużenie terminu związania ofertą co skutkuje odrzuceniem ofert tych Wykonawców na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a p.z.p., który brzmi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą”. 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 

5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć 

umowę 31.07.2019 r. 

W związku z tym zamawiający zaprasza na następny dzień, czyli na 01.08.2019 r., na 

godz. 10:00 wykonawcę BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. na zawarcie umowy 

zgodnie z postanowieniami specyfikacji i oświadczeniami oferty. 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia 

środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p. 

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 

ust. 5 p.z.p. 

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie 

kopii odwołania do zamawiającego upływa 30.07.2019 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 

182 ust. 1 pkt 2 p.z.p. 

 


