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Dotyczy: poste”powania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od lun 0+000 do km 11+200.
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Znak postępowania: PZD.3210.13.2020
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiatowy Zarząd Dróg w Pisa, działając na podstawie art. 92 ust. I ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta złożona przez:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. Uzyskała łącznie 100 pkt.
Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom:
Punktacj a rzyznana w kryterium:
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Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
2
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

„Cena”
(waga
60%)
3

Okres
gwarancji
(waga
30%)
4

Termin
realizacji
(waga
10%)
5

Łączna

60,00

30,00

10,00

100,00

punktacja
6

2

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe
w Pisa Sp. z 0.0.
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2

48,84

30,00

10,00

88,84

~

UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19

52,53

30,00

10,00

92,53

W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania i żadna oferta
nie została odrzucona.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. I pkt I ustawy Pzp. oraz faktem, iż Zamawiający
niniejszą informację przesyła przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umowa w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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