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INFORMACJA 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY  
 

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na: Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy 
Miejskiej Jarosław Nr 1710R ul. Dolnoleżajska 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej 
Jarosław Nr 1710R ul. Dolnoleżajska, Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 złożoną  przez Wykonawcę:  DROG-BRUK Sp. z o.o. 
37-562 Rokietnica 262, za cenę oferty brutto: 77.514,29 zł  (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście 
złotych 29/100  gr) oraz okresem gwarancji   - 60 miesięcy. 

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
1. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową ww. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, oraz spełnia 
warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.           
2. Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania wszystkich złożonych ofert: 
 

Lp. Nazwa firmy 

Cena oferty 
(brutto) 

Termin gwarancji 
Łączna 

liczba pkt 

(cena + gwarancja) 

Liczba 
pkt w kryterium 

cena 
 

(waga 60 pkt) 

Liczba 
pkt w kryterium 

gwarancja 
 

(waga 40 pkt) 

1. 
STRABAG Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10  
05-800 Pruszków 

116.329,88 zł 60 m-cy 
79,98 pkt 

39,98 pkt 40,00 pkt 

2. 
Zakład Utrzymania Dróg DUMAR  

Mariusz Dusiło 
Roźwienica 61, 37-565 Roźwienica   

-------------- ---------- 
-------- pkt 

57,47 pkt 40,00 pkt 

3. 
DROG - BRUK Sp. z o.o. 

Rokietnica 262, 37-562 Rokietnica 
77.514,29 zł 60 m-cy 

100,00 pkt 

60,00 pkt 40,00 pkt 
 
 

ODRZUCONA OFERTA 

Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) informuje , że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  na wykonanie 
zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław  Nr 1710R         
ul. Dolnoleżajska”, odrzucono ofertę Wykonawcy jn.: 
 

1. Zakład Utrzymania Dróg DUMAR Mariusz Dusiło 
Roźwienica 61, 37-565 Roźwienica   

 
 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE ODRZUCENIA POWYŻSZEJ OFERTY 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Brak wskazań przez Wykonawcę ceny jednostkowej oraz wartości zł netto w pozycjach jn.: 
-  poz. 2.3.1/Formularz Nr 2- kosztorys ofertowy/strona 1, w brzmieniu: 

  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (20-30 mm) gr. 10 cm po zagęszczeniu - 192.00  m
2
,                                                         
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-  poz. 3.2.1/Formularz Nr 2 - kosztorys ofertowy/strona 2, w brzmieniu: 

  Obrzeża betonowe o grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej, z oporem betonowym-       150,28 m,  
uniemożliwia to dokonanie wyceny powyższych pozycji, a zatem Zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej 
treści oświadczenia woli, które nie mieści się w dyspozycji art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 
W związku z czym Zmawiający odrzuca ofertę w/w. Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz                                                                                                                                                         
tel. 16 621 64 49  wew: 27                                                                                                                                                                     
tel. kom.: 730 611 617                                                                                                                                                                           
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
 
 
 
 

                          ……………………………………. 
                                          Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                                                            do podejmowania czynności w jego imieniu 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO  
ZARZĄDU DRÓG W JAROSŁAWIU 

 

mgr Paweł Tworek  
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