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Nr sprawy 014/2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 uPzp, informuje, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: 
„Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii 
Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy”, nr sprawy 014/2022, dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty Nr 4 złożonej przez Wykonawcę: 
 
MOSTOSTAL KIELCE S.A. 
ul. Ściegiennego 280 
25-116 KIELCE 
 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) faktyczne:  

Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w uPzp oraz SWZ została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100 punktów na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: 
1. cena – 60 pkt,  
2. termin wykonania podpór wiaduktu oraz wytworzenie całej zasadniczej konstrukcji stalowej 

przęsła i łuków nośnych, złożonej na terenie wytwórni lub zwiezionej na plac budowy – 20 pkt, 
3. gwarancja jakości na wykonane zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych – 20 pkt 

2) prawne:  

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 uPzp. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktacją: 

Nr 
oferty 

Wykonawca - nazwa (firma) 
albo imię i nazwisko oraz adres 

siedziby lub miejsca 
zamieszkania 

 

 
 

 
Liczba 

uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

„cena” 

Liczba uzyskanych 
punktów w 

kryterium „termin 
wykonania 

podpór wiaduktu 
(fundamenty i 
korpusy bez 

ścianek 
zaplecznych) oraz 

wytworzenia 
konstrukcji 

stalowej przęsła i 
łuków nośnych. 

 

 
Liczba uzyskanych 

punktów w 
kryterium  

„gwarancja 
jakości na 
wykonane 

zabezpieczenie 
antykorozyjne 

konstrukcji 
stalowych” 

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 

1 

KORMOST S.A.,  
ul. Glinki 144,  
85-861 Bydgoszcz 

 

 

55,10 20,00 

 

20,00 95,10 

2 
Want Sp. z o.o.,  
ul. Korczaka 12,  
83-110 Tczew 

 

56,35 20,00 
 

20,00 96,35 



 2 

3 

MOST SP. Z O.O.  
ul. Kujawska 51A 
81-862 Sopot; 
 

 
44,73 20,00 

 
20,00 84,73 

4 
MOSTOSTAL KIELCE S.A.  
ul. Ściegiennego 280 
25-116 Kielce 

 

60,00 20,00  
 

20,00 100,00 

5 
PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O. O.  
ul. Odkrywkowa 91,  
42-504 BĘDZIN 

 

48,64 20,00 
 

20,00 88,64 

 

 
p.o. DYREKTORA  

podpis nieczytelny 
                             Wojciech Nalazek              30.06.2022 

.......................................................... 
 podpis Kierownika Zamawiającego  


