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L.dn. ZP. 100/20 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI”. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 19 czerwca 2020 r. w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 552092-N-2020, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI”, wybrana została najkorzystniejsza oferta: 

 

Oferta nr 1 złożona przez: 

P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek ul. Oksińskiego 62 98-200 Sieradz 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów –– 100,00 

pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt;  

- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40 pkt; 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

W niniejszym postępowaniu złożono jeszcze 4 oferty: 

 

Oferta nr 3 złożona przez SZOKMIR Mirosław Szoka ul. Uniejowska 20A 98-200 Sieradz spełnia wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ 

uzyskała następującą liczbę punktów – 66,10 pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 26,10 pkt; 

- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40,00 pkt. 

 

Oferta nr 5 złożona przez Conress Sp. z o. o. Sp. K. ul. Warcka 6 98-200 Sieradz spełnia wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ 

uzyskała następującą liczbę punktów – 62,32 pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 22,32 pkt; 

- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40,00 pkt. 

 

Oferta nr 4 złożona przez ARCHIBUD Łukasz Pilc ul. Królewska 19 98-220 Zduńska Wola spełnia wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ 

uzyskała następującą liczbę punktów – 55,43 pkt w tym: 



 

- w kryterium cena oferty brutto – 22,09 pkt; 

- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 33,33 pkt. 

 

Oferta nr 1 złożona przez Zakład Remontowo Budowlany Polbud Andrzej Podsiadły ul. Dworska 19 98-200 Sieradz spełnia 

wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z 

rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym: 

- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt; 

- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40,00 pkt. 

 

 

Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują 

Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 

ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie. 

 

 

 Z up. Prezydenta Miasta 

 Marcin Alberczak 

 Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

 

 


