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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU 
ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław 

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41 
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 

NIP 792-18-05-529   regon 650903227 
www.pzdjaroslaw.pl 

ZP.271.1.32.2021                                                                                                                                           Jarosław, dnia 29 września 2021r. 
                                                                                                                                          

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 1753R ul. Królowej Jadwigi 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129) – 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 1753R ul. Królowej Jadwigi,  Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 złożoną  przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Remontowe  „BUD-HAN” s.c. Wojciech Rokoszyński  Oskar Rokoszyński ul. Jana III Sobieskiego 75             
37-600 Lubaczów, za cenę oferty brutto: 357.135,30 zł  (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 
złotych 30/100  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. W dniu 29 września 2021r. Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie złożonej przez firmę:                          
- DROG - BRUK Sp. z o.o. Rokietnica 262, 37-562 Rokietnica , po dokonaniu powyższych czynności, cena oferty brutto 
wyniosła: 496.124,09 zł brutto (wartość kosztorysowa przed poprawieniem wynosiła: 477.704,84 zł brutto). 
3. 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. 

Zakład Utrzymania Dróg DUMAR  
Mariusz Dusiło 

Roźwienica 61, 37-565 Roźwienica   
 

OFERTA NIEPODPISANA 

------------ ----------- 
------------ 

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

2. 
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka 

Jawna Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik   
539.470,62 zł 60 m-cy 

79,72 pkt 

39,72 pkt 40,00 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe  
BUD-HAN s.c. Wojciech Rokoszyński  

Oskar Rokoszyński 

ul. Jana III Sobieskiego 75, 37-600 Lubaczów 

357.135,30 zł 60 m-cy 
100,00 pkt 

60,00 pkt 40,00 pkt 

4. 
DROG - BRUK Sp. z o.o. 

Rokietnica 262, 37-562 Rokietnica 
496.124,09 zł 60 m-cy 

83,19 pkt 

43,19 pkt 40,00 pkt 

5. 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego 

i Specjalistycznego BUDINSTEL 

ul. Głęboka 11b,  37-200 Przeworsk 

524.447,40 zł 60 m-cy 
80,86 pkt 

40,86 pkt 40,00 pkt 
 

 

Informacja o ofercie odrzuconej: 
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: 
- Zakład Utrzymania Dróg DUMAR Mariusz Dusiło Roźwienica 61 , 37-565 Roźwienica 
 
Uzasadnienie prawne: 
art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 
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Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w SWZ określił : 
Oferta powinna być: 
   a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
   b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
      przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
Ofertę należy złożyć w oryginale.  
Wykonawca złożył ofertę nieopatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, tj. niezgodnie z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi określonymi przez 
Zamawiającego .  
 

W związku z powyższym Zamawiający ofertę odrzucił. 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
mgr Robert Dąbrowski                                                                                                                                                         
tel. 16 621 64 49  wew: 27                                                                                                                                                                     
tel. kom.: 730 611 617                                                                                                                                                                           
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
 

                                                                                                                                                    p.o. Dyrektora 
                                                                                                                                           mgr Marcin Cetnarowicz 

                      ……………………………………. 
                                       Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  

                                                                                                                                                                                                                                                  do podejmowania czynności w jego imieniu 
 
 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
mailto:zamowienia@pzdjaroslaw.pl
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