
Lipnica Wielka, dnia 22.11.2016 r.  
 
Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie 

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

 
Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu   
nr 271.4.2016  

 
ZAWIADOMIENIE	O	WYBORZE	OFERTY	NAJKORZYSTNIEJSZEJ		

II..  		PPrrzzeeddmmiioott		ZZaammóówwiieenniiaa				

„Zimowe	 utrzymanie	 dróg	 gminnych	 na	 terenie	 gminy	 Lipnica	 Wielka	 w	 sezonie	
2016/2017	z	podziałem	na	zadania”	
	

1.Zadanie	nr	I	–	sołectwo	Murowanica		
	

11..11..  		OOffeerrttaa		nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzaa		
Zamawiający,	Gmina	Lipnica	Wielka,	działając	na	mocy	art.	92	ust.	2		ustawy	z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	ze	zm.),	zwanej	dalej	ustawą	Pzp,	zawiadamia,	że	 jako	
najkorzystniejsza	wybrana	została	oferta	nr	1	złożona	przez	 firmę	ROBOTY	BUDOWLANE	I	REMONTY	
Jerzy	Polaczek	34‐483	Lipnica	Wielka	104B		
Uzasadnienie	wyboru:	
Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania	a	jego	oferta	nie	podlega	odrzuceniu	oraz	uzyskała	
na	 przedmiotową	 część	 maksymalną	 ilość	 –	 100,00	 punktów	 w	 jedynym	 kryterium	 cena	 ‐	 100%,	
określonym	 w	 rozdziale	 XV	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (dalej:	 SIWZ).	 	 Podstawą	
prawną	dokonanego	wyboru	jest	art.	91	ust.1	Prawa	zamówień	publicznych	cyt.:	„	Zamawiający	wybiera	
ofertę	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	 kryteriów	 oceny	 ofert	 określonych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia”.	
	
11..22..PPoorróówwnnaanniiee		zzłłoożżoonnyycchh		ooffeerrtt		
Złożono	tylko	jedna	ofertę	(oferta	nr	1).			
                                                                                                                           

nr	
oferty	

Nazwa	i	adres	Wykonawcy	
Zadanie	
nr	

Cena	oferty	(zł	brutto)	

Liczba		
punktów	w		
kryterium	
„cena”	

Łączna	liczba	
punktów	

1.	

ROBOTY	BUDOWLANE	I	
REMONTY	Jerzy	Polaczek						
34‐483	Lipnica	Wielka	

104B		
	

I	

53.448,60 zł 

100,00	 100,00	

stawka ryczałtowa za odśnieżenie 1 km 
drogi – 88,56 zł brutto  
stawka ryczałtowa  

za likwidację śliskości pośniegowej i 
lodowej przez posypywanie 1 km drogi – 
324,00 zł brutto 

  

11..33  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórrzzyy  zzoossttaallii  wwyykklluucczzeennii  

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  

nie dotyczy 

11..44  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórryycchh  ooffeerrttyy  zzoossttaałłyy  ooddrrzzuuccoonnee  

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: nie dotyczy  

 

 

 



 

2. Zadnie	nr	II	–	sołectwo	Centrum				
	

22..11..  OOffeerrttaa		nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzaa		
Zamawiający,	Gmina	Lipnica	Wielka,	działając	na	mocy	art.	92	ust.	2		ustawy	z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	ze	zm.),	zwanej	dalej	ustawą	Pzp,	zawiadamia,	że	 jako	
najkorzystniejsza	wybrana	została	oferta	nr	2	złożona	przez	 firmę	FHU	„ZBAZIN”	 Józef	Garaj	 	34‐483	
Lipnica	Wielka,	Kiczory	40	A.			
Uzasadnienie	wyboru:	
Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania	a	jego	oferta	nie	podlega	odrzuceniu	oraz	uzyskała	
na	 przedmiotową	 część	 maksymalną	 ilość	 –	 100,00	 punktów	 w	 jedynym	 kryterium	 cena	 ‐	 100%,	
określonym	 w	 rozdziale	 XV	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (dalej:	 SIWZ).	 	 Podstawą	
prawną	dokonanego	wyboru	jest	art.	91	ust.1	Prawa	zamówień	publicznych	cyt.:	„	Zamawiający	wybiera	
ofertę	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	 kryteriów	 oceny	 ofert	 określonych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia”.	
	
22..22..PPoorróówwnnaanniiee		zzłłoożżoonnyycchh		ooffeerrtt		
Złożono	tylko	jedna	ofertę	(oferta	nr	2).			
                                                                                                                           

nr	
oferty	

Nazwa	i	adres	Wykonawcy	
Zadanie	
nr	

Cena	oferty	(zł	brutto)	

Liczba		
punktów	w		
kryterium	
„cena”	

Łączna	liczba	
punktów	

2.	

FHU	„ZBAZIN”																		
Józef	Garaj																					

34‐483	Lipnica	Wielka,	
Kiczory	40	A.	

	

II	

112.111,93		

100,00	 100,00	

stawka	ryczałtowa	za	odśnieżenie	1	km	
drogi	–	113,40	zł	brutto		

stawka	ryczałtowa	za	likwidację	
śliskości	pośniegowej	i	lodowej	przez	
posypywanie	1	km	drogi	–	435,24	zł	
brutto	

  

22..33  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórrzzyy  zzoossttaallii  wwyykklluucczzeennii  

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  

nie dotyczy 

2.4 IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórryycchh  ooffeerrttyy  zzoossttaałłyy  ooddrrzzuuccoonnee 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: nie dotyczy  

 

3. Zadnie	nr	III	–	sołectwo	Skoczyki			
	

33..11..  OOffeerrttaa		nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzaa		
Zamawiający,	Gmina	Lipnica	Wielka,	działając	na	mocy	art.	92	ust.	2		ustawy	z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	ze	zm.),	zwanej	dalej	ustawą	Pzp,	zawiadamia,	że	 jako	
najkorzystniejsza	wybrana	została	oferta	nr	2	złożona	przez	 firmę	FHU	„ZBAZIN”	 Józef	Garaj	 	34‐483	
Lipnica	Wielka,	Kiczory	40	A.			
Uzasadnienie	wyboru:	
Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania	a	jego	oferta	nie	podlega	odrzuceniu	oraz	uzyskała	
na	 przedmiotową	 część	 maksymalną	 ilość	 –	 100,00	 punktów	 w	 jedynym	 kryterium	 cena	 ‐	 100%,	
określonym	 w	 rozdziale	 XV	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (dalej:	 SIWZ).	 	 Podstawą	
prawną	dokonanego	wyboru	jest	art.	91	ust.1	Prawa	zamówień	publicznych	cyt.:	„	Zamawiający	wybiera	
ofertę	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	 kryteriów	 oceny	 ofert	 określonych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia”.	
	
		
		
		
		
		
		



33..22..PPoorróówwnnaanniiee		zzłłoożżoonnyycchh		ooffeerrtt		
Złożono	tylko	jedna	ofertę	(oferta	nr	2).			
                                                                                                                           

nr	
oferty	

Nazwa	i	adres	Wykonawcy	
Zadanie	
nr	

Cena	oferty	(zł	brutto)	

Liczba	
punktów	

w		
kryteriu
m	„cena”	

Łączna	
liczba	

punktów	

2.	

FHU	„ZBAZIN”																		
Józef	Garaj																					

34‐483	Lipnica	Wielka,	
Kiczory	40	A.	

	

III	

90.561,73 

100,00	 100,00	

stawka ryczałtowa  
za odśnieżenie 1 km drogi 
– 117,18 zł brutto  
stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 km 
drogi – 435,24 zł brutto 

  

33..33  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórrzzyy  zzoossttaallii  wwyykklluucczzeennii  

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  

nie dotyczy 

33..44  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórryycchh  ooffeerrttyy  zzoossttaałłyy  ooddrrzzuuccoonnee  

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: nie dotyczy  

4. Zadnie	nr	IV	–	sołectwo	Przywarówka				
	

44..11..  OOffeerrttaa		nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzaa		
Zamawiający,	Gmina	Lipnica	Wielka,	działając	na	mocy	art.	92	ust.	2		ustawy	z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	ze	zm.),	zwanej	dalej	ustawą	Pzp,	zawiadamia,	że	 jako	
najkorzystniejsza	wybrana	została	oferta	nr	2	złożona	przez	 firmę	FHU	„ZBAZIN”	 Józef	Garaj	 	34‐483	
Lipnica	Wielka,	Kiczory	40	A.			
Uzasadnienie	wyboru:	
Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania	a	jego	oferta	nie	podlega	odrzuceniu	oraz	uzyskała	
na	 przedmiotową	 część	 maksymalną	 ilość	 –	 100,00	 punktów	 w	 jedynym	 kryterium	 cena	 ‐	 100%,	
określonym	 w	 rozdziale	 XV	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (dalej:	 SIWZ).	 	 Podstawą	
prawną	dokonanego	wyboru	jest	art.	91	ust.1	Prawa	zamówień	publicznych	cyt.:	„	Zamawiający	wybiera	
ofertę	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	 kryteriów	 oceny	 ofert	 określonych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia”.	
	
33..22..PPoorróówwnnaanniiee		zzłłoożżoonnyycchh		ooffeerrtt		
Złożono	tylko	jedna	ofertę	(oferta	nr	2).			
                                                                                                                           

nr	
oferty	

Nazwa	i	adres	Wykonawcy	
Zadanie	
nr	

Cena	oferty	(zł	brutto)	

Liczba		
punktów	w		
kryterium	
„cena”	

Łączna	liczba	
punktów	

2.	

FHU	„ZBAZIN”																		
Józef	Garaj																					

34‐483	Lipnica	Wielka,	
Kiczory	40	A.	

	

IV	

75.571,59 zł 

100,00	 100,00	

stawka ryczałtowa  
za odśnieżenie 1 km drogi – 129,17 zł brutto  

stawka ryczałtowa  
za likwidację śliskości pośniegowej i lodowej 
przez posypywanie 1 km drogi – 435,24 zł 
brutto 

44..33  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórrzzyy  zzoossttaallii  wwyykklluucczzeennii  

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  

nie dotyczy 



44..44  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórryycchh  ooffeerrttyy  zzoossttaałłyy  ooddrrzzuuccoonnee  

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: nie dotyczy  

5. Zadnie	nr	V	–	sołectwo	Kiczory			
	

55..11..  OOffeerrttaa		nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzaa		
Zamawiający,	Gmina	Lipnica	Wielka,	działając	na	mocy	art.	92	ust.	2		ustawy	z	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	ze	zm.),	zwanej	dalej	ustawą	Pzp,	zawiadamia,	że	 jako	
najkorzystniejsza	wybrana	została	oferta	nr	2	złożona	przez	 firmę	FHU	„ZBAZIN”	 Józef	Garaj	 	34‐483	
Lipnica	Wielka,	Kiczory	40	A.			
Uzasadnienie	wyboru:	
Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu	z	postępowania	a	jego	oferta	nie	podlega	odrzuceniu	oraz	uzyskała	
na	 przedmiotową	 część	 maksymalną	 ilość	 –	 100,00	 punktów	 w	 jedynym	 kryterium	 cena	 ‐	 100%,	
określonym	 w	 rozdziale	 XV	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (dalej:	 SIWZ).	 	 Podstawą	
prawną	dokonanego	wyboru	jest	art.	91	ust.1	Prawa	zamówień	publicznych	cyt.:	„	Zamawiający	wybiera	
ofertę	 najkorzystniejszą	 na	 podstawie	 kryteriów	 oceny	 ofert	 określonych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	zamówienia”.	
	
55..22..PPoorróówwnnaanniiee		zzłłoożżoonnyycchh		ooffeerrtt		
Złożono	tylko	jedna	ofertę	(oferta	nr	2).			
                                                                                                                           

nr	
oferty	

Nazwa	i	adres	Wykonawcy	
Zadanie	
nr	

Cena	oferty	(zł	brutto)	

Liczba		
punktów	

w		
kryteriu
m	„cena”	

Łączna	liczba	
punktów	

2.	

FHU	„ZBAZIN”																		
Józef	Garaj																					

34‐483	Lipnica	Wielka,	
Kiczory	40	A.	

	

V	

104.664,85 

100,00	 100,00	

stawka ryczałtowa za odśnieżenie 1 km drogi – 
129,17 zł brutto  

stawka ryczałtowa za likwidację śliskości 
pośniegowej i lodowej przez posypywanie 1 km 
drogi – 435,24 zł brutto 

  

  

55..33  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórrzzyy  zzoossttaallii  wwyykklluucczzeennii  

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  

nie dotyczy 

55..55  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyykkoonnaawwccaacchh,,  kkttóórryycchh  ooffeerrttyy  zzoossttaałłyy  ooddrrzzuuccoonnee  

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez następujących 

Wykonawców: nie dotyczy  

DDoottyycczzyy  wwsszzyyssttkkiicchh  cczzęęśśccii::  

Umowa o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może być zawarta bezpośrednio po 
przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko 
jedną ofertę. (na poszczególne części po jednej ofercie). 

	
	

Dziękujemy za udział w postępowaniu.   


