
Lipnica Wielka, dnia 27.04.2015  
 
 
Zamawiający 
Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie, woj. małopolskie 

tel.: +48182634595; fax.: +48182634597; e-mail.: przetargi@lipnicawielka.pl,  

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa zamówienia „Remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014 r.” 

Zamawiający, Gmina Lipnica Wielka, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona 

przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz 

Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970  

 

– cena: 612.372,51  PLN brutto 

- okres gwarancji : 60 miesięcy  

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: cena oraz okres gwarancji.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100 pkt., obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 12 siwz. 

 

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację:       

                          
                                                                                                  



Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Okres 
gwarancji 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„cena”  
waga 

kryterium 
90 % 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„okres 
gwarancji” 

waga 
kryterium 

10% 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

STRABAG 
INFRASTRUKTURA 
POŁUDNIE SP. Z 
O.O. Wysoka                
ul. Lipowa 5 
52-200 Wrocław 

 

789.327,38 

 

 

60 miesięcy 

 
 

69,82 pkt. 

 
 

10 pkt. 

 
 

79,82 pkt. 
 
 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-
Produkcyjno–
Handlowe  
„DROGBUD”                  
inż. Kazimierz 
Sobaniak 
Zawoja 1970                
34-222 Zawoja 

612.372,51 60 miesięcy 
90 pkt. 10 pkt. 100 pkt. 

3. 
Firma Handlowo-
Usługowa „KAL-
TRANS” spółka jawna 
Kalata oś. Nowe 1E      
34-424 Szaflary 

535.146,46 60 miesięcy Oferta odrzucona 

4. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„STACHOŃ” 
Krzysztof                         
ul. Ustup 23B 
34-500 Zakopane 

708.567,47 60 miesięcy 
77,78 pkt. 10 pkt. 87,78 pkt. 

5. 

Prace Ziemne 
Maszynami 
Budowlanymi Andrzej 
Kiernia 
Ratułów 208 
34-407 Ciche 

630.748,48 48 miesięcy 
87,38 pkt. 8 pkt. 95,38 pkt. 

6. 

Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe 
spółka Akcyjna w 
Nowym Targu                 
ul. Szaflarska 102 
34-400 Nowy Targ 

639.104,72 60 miesięcy 
86,24 pkt. 10 pkt. 96,24 pkt. 

7. 
F.H.U. 
„RUTKOWSKI” Artur 
Rutkowski                  
ul. Jana Pawła II 5           
34-471 Ludźmierz 

798.671,57 48 miesięcy 
69,00 pkt. 8 pkt. 77 pkt. 

8.  DEKA Katarzyna Deja 
 ul. Podhalańska 60b  
34-404 Pyzówka 

764.745,14 36 miesięcy 
72,07 pkt. 6 pkt. 78,07 

 



INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący 

wykonawcy: brak 

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: 

Nazwa Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna  

oś. Nowe 1E, 34-424 Szaflary  

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający działając zgodnie z art. 90 pkt. 1 w celu 

ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwrócił 

się w dniu 17.04.2015 r. do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących zaoferowanej 

ceny w złożonej ofercie. Termin dostarczenia wyjaśnień upłyną w dniu 20 kwietnia 2015 roku 

o godz. 14:00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył  żadnych wyjaśnień do 

których był wezwany. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.  

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 

2013r., poz. 907 z późn. zm.): Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

INFORMACJA O TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA 

 
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub elektronicznie. W przypadku, gdy 

wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem lub elektronicznie termin zawarcia umowy 

będzie nie krótszy niż 10 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż 

faksem lub elektronicznie.  

 
 

 


