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Mława, dnia 05.1 I.2a2I r.

Informacj a po wyborze najkorrystniejszej oferĘ

Dotycry: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pry, na,.

ooRozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga-wraz z, mostern o JNI 01005659
na rzece wkra'

Dzialajac na podstar,vie art. 253 ust. l pkt 1 ustarr1, z dnia 11 nrześnia 2019 r. - Prarło zamówień
publiczrrl,ch (Dz. U. z 2021 r. paz. 1l29 r. ze zm., dalej .,PZP"). urfbrmuje o dokorraniu rvyboni
naj korzvstn i ej szej ofeńy zł o żonej przez W1, k onawcę :

Oierta oznaczona nr .rl'n zlożona przez,.

STRABAG Sp. z o.o.;
0_5 - 800 Pruszkolr ul. Parzniervska 10

Danc rqlbranej ofcrt},:

Waltość netto: l 2.832.558.90 zł

Podatek VAT 23"l, - 2.951.488,55 zł

Wartość brutfo; 75.784.M7,45 zl

słov'nie bnłb złoh,ch ptęłnaście mj/łonól,t, siademset osienldziesiql czteryl Qsiclce cźerdzieści siedem 15 ]00

Liczba uzyskanych punktów: 98o87

Zestawięnie punktacji ptąlznanej poszczególn),m ofertom:

Knloritlm

DoŚWIAD(]ZBNIE
KIERO\YNIIr.Ą

B{]DOlVY

DOŚWIADCZENIE
KIBROWNIKA

RoBoT
MOSTOWYCH

Knleriurl

C\\,,\RĄNC.l.t

()tirta oznaczona nr ,,2" z.Iożona ptzez:
S'I'RAR,,\G Sp. z o,o.: 05 - 800
PrLrszkórł, Lri. Panrrrerrska 1li



Olbrta oztraczona nr ,,3" z|o,żona przez:
Przedsiębiorstrło'liriulsportorło -
Ijandlorłę .,WAPNOPOL" Adatn
Nou,akorvskil 06 - 45(} Glnoieck rr1.

Nadrzcczrra 12

60,00 l0,00 5.00 20 00

uzasadnienie:

W_,obrana oferta spelnia wsz},stkic \\,\magania zamarr.iającego określonc rv treści srvz. Ofefia zgodni€
z ką.teriami ocenv ofer1 uzyskala najkorzl,strriejsz1 bilans w \,vvszczególniontclr kryteriach
(najw_vzszą ilośc punktórv). Oferta najkorzvstnie.jsza tr rozttnlicniu art.239 ust. 2 Pzp.

Oferta Przedsiębiorstlva Transporto\\,o - Handlorvego .,WAPNOPOL" Adanr ]r{ou,akorvski. rrzvskała
nrniejszą ilośc punktorv (5 punktow) rv kryteriurn ..Dośrviadczenie zarvodorre Kicrolvnika Robot
Mostorłt.ch" z niżej rvrrnienionr.ch polvodór,v :

. w złożonej \\- postęporraniu ot'ercie Przedsiębiorstr.vo Transpofiorvo - Handlolr c
..WAPNOPOL"' Adam },trorvakor,vski ośrvradczr,lo- że na etapic realizacji zamór,rienia do
peinierria funkc.ii Kięrorvnika robot mostorwch skicrqe osobą legitvlnrrlacq się
dośr,viadczerricm na wiecei niż 2 zadaniach. co darvałobl,Wl,konar,vc5. maksvmalną liczbę
prrnktór,v rl, tr-m kn,terium. tj. l0 punktórł,_

o rv toku badarria ot-eny*, zamarviaiącr- rvezrval oferenta do złozenia podmiotowl,ch środkórv
dolvodorvvclr lv postaci rlvkazu osob skieror.ranvch przez Wvkor'au.cę do realizacji
zamór,vienia publicznego oraz rvr.kazlr dośrviadczenia zauodorvego tl.chże osób.

. W},konar.vca przedstalvił doślr,iadczenie p. Igora Gołębielvskiego * jako osob1. skierorr,arre.i do
w\,,kon_vwania funkcii Kieror,vnika robót mostorrlch. rłraz wvkazem 3 zadań, gdzie p. Igor
Gol ęb iervski pelnił filnkcj ę l nspektora nadzoru.

r zanlarviając1, określil lv swz, ze dośrłiadczęnie zarvodorve kierorvnika robót mostolvyclr
tlzl]alle zostanie. jczeli zadanie. ktonrn lcgitvmuje się osoba rvskazana. będzie r,wkonane od
rozpoczęcia robót do rr-r,konania zadania (dcfinicja rnkonania zadania. protokól odbioru lub
rór.vnoważni, dokurnerrt ).

l \{ lv1,-kazie osob skierorvanl,ch przez W_vkonawcę do realizacji zamor.vienia publicznego oraz
lł,vkazu dośrriadczenia zarł-odorvego tr.,clrze osób. zostall,podane 3 zadania.1) ..Kontl,nuacja
projeklorvania ibudorł,a odcinka drogi ekspresorłc_i 58 od rejonu uezla._Opacz" na terenie
gminl,Michalorvice (z rvvlączenicn tego rvęzła) do rvęzła _.Paszkórv" i porviązania z drogą
kralorvą Nr 7 do skrzr-zorvania z drogą r,vojerr,ódzka Nr 721 rl rniejscorvości N4agdalerrka
(wraz z *ęzłenr ."Paszkórv" i rł/rv skrzr,źorvanienl. Etap I - odc. Węzel .^Opacz^'- rr"ęzel

.,Paszkolv"; Etap Ii - odcinek ivęzel ..Janki Male" - skrzrźorvanię z DW 721''. 2) .^Budolva
drogi 37 Olszvnek (S5l) - Płońsk (S10) odc, Strzegorvo - Pieńki: rnost WD-43.7.3)
..Budorva drogi Olszvnek (S5t) - Płońsk (S10) odc. Picńki - Płońsk: most MS/PZSp-61.7b.

. z racji. iz Zaman,iający posiada rviedzę o tym_ ze inlvestvcja ._Budorra drogi 37 Olszr,nek
tS5i) - Piońsk (Sl0) odc. Strzegorvo - Picńki i..Budorva drogi Olsz__vnek (S5l) - Płońsk
(S10) odc. Pieńki - P}ońsk jest rriezakończona. wez\,\,ano Wvkonar.vcę do udzielerria
rvijaśnieri- czr- obicktv mostowe. któryrrri lcgitr-nrorval się rv rvr,kazie dośu,iadczenia
zarvodorvego, są ukończone i odebrane.

. \łikonau,ca przedstarvił protokol odbioru inrvestorskiego /r.vvkonania i odbionr robót
budorł4anvclr na inrl,cstl,cji..Budolva drogi S7 Olszynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Strzegorvo

- Pieńki. dotl,czącv obieklu mostorvego WD-43.7. lwszczególniorrego w rwkazie - który to
Zarr-rarviającv uznał, poza t}-m UZUPEŁNIŁ lł},kaz o nor.l}- obiek mostorvl, WD-6,i.2. nic
rvskazan!, lv załączon},-m przez siebie rv},kazie.

95.00



Zanrail,iającv rvezrval ponorvnie Wl,konar,vcę. rł, celu rrdzielenia irljaśnień co do obiektu
mosto\\,ego MS/PZSp-61"7b na lnił,est_vcji.,Budor,va drogi Olsąłrek (S5l) - Płońsk (Sl0)
odc. Pieńki - Płońsk i otrn,rrrał objaśnienie. lz most tcn zostal zakończonr,, i oddan1, do
uźvtkorlania. jednakze p. Igor Gołębieivski nie pełnił tam funkcli lnspektora nadzoru od

1loczatktl do końca inrresticji
rł, zlvtązku z porł-r-ższ1.,m Zamar.viając,v uznal lż zgodnie rv r,vykazem dośrviadczenia
za\yodo\\rego" p. Igor Gołębiewski posiada dośr,viadczenie na ż zadantach i rv knterium
-_Dośrriadczenie zarrodow,c Kioro\\,nika Robot Mostorł,vclr" przyznal Wvkonarvcr _i puŃtou.
rv ocenię Zamarviającego niedopuszczalnvnr jest dokonvrvanie zmiatrv pierrr-ottlego u,rkazu
na inn__v, \r ktorym dopisan1,, zostal dodatkolv1- obiekt mostowv- w celu uzvskania
maksvmalnej liczb1, punktacji w ramach knterium. Dzialanię takie oznaczalo dc flrcto_

uzupellriełrie dokumęntrr. klórego treśc b1.la badana nic t1,lko pod kątern spelnienia lr,arutrków

udziału w postępowaniu. lecz ror.vniez rr ranrach ocen_v kry,terium ocon!, ofefi. co zgodnie z

orzecznictrvem jest niedopuszczalne. Takie stanor,visko zajeła Krajolla lzba Odrvołarvcza lv
sprarvie Kla 3371120. lzba zaurvan,la. ..ze uzupcłnienie lv tn,bie art. 26 rrst. 3 rrstar.l_v Pzp.
rnożę dotvcz,vć rł,,vłącznie ośr,viadczeń i dokurr-rentóu, rvskazanvch r.r, art. 25a ust. l i art. 25

ttst. 1 ustar.vv Prp. a zatem nie może dotl,czr,c m.in. d<rkumentór,v składan1,-ch na

potlvierdzenie spełnienia kryteriórv ocenv ofert". Dokładnie takie stanorvisko prezentorvał

Zarnar,viając__v . klóry skierolvał do Wl,konali,cy \\,ezwanłc do zlożenia llljaśnicń a nic do

uzupcłrrienia dokumentorr,.

l. Dzialaiąc na podstarvie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustauv Pzp zamau,iając1, informuje. że rv
prou,adzon1,,m postępowaniu zostalr- odrzucone ofert1-:

a) MOST SP Z 0.0.: 81 - 862 Sopot u1. Kujar,vska _§ lA
b) \Ą"arszau,skie Przedsiębiorstrro Mostorve MOSTY Społka z ograniczorrą odpor,viedzialnością
BUDOWNICTWO Społka Komandltorra; 03 - 228 Warszarł,a ul. Manrrilska 3Bi40

Zgodnie z treścią art. 2ż6 ust. 1 pkt 12 - Prarr,o zanrór,vień publicznl-clr. zamarviając_v odrztrca ofertę

r.łykonalrcr,- jezeli rvykonarvca nio rvyrazil pisemnej zgod1, na przedlużenie terminu zrviazania oferlą.
\łiżej lvr-mienieni Oferenci nie rł,r,razili zgodl-na przcdluźenie ternrinu zrviazania oferlą.

2. Podpisanie unrolvl,mozlir.ve będzie po dopelrrterriu rłszelkich fornralllości. N{ic.isce itcrmili
podpisania umowv zostaną uzgodnione z ur,łonionvm rwkonarvcą.

Zńńęrdzlł:
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