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Sośnie, dnia 22.10.2021 r. 

Znak sprawy: ZP.271.9.2021 

 

- wszyscy Wykonawcy - 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Modernizację 

nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Dębowa”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, działając na 

podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ww. ustawy. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale III pkt 5 SWZ 

jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

S.A. ul. Składowa 2, 63-500 Ostrzeszów z ceną ofertową: 102 404,88 zł brutto oraz 

gwarancją jakości: 48 miesięcy. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Art. 239 ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2, 63-500 Ostrzeszów złożył 

najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wybrany wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, jego oferta nie podlega odrzuceniu 

na podstawie art. 226 Ustawy. 
 

Ponadto Zamawiający informuje: 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres (siedziba) Wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja 

jakości” 

Łączna   

punktacja 

przyznana 

ofercie 

1 

„KAREX” Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Inżynieryjne 

Ociąż ul. Torowa 16 
63-460 Nowe Skalmierzyce 

oferta odrzucona 

2 
Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo - Mostowych S.A. 
ul. Składowa 2,63-500 Ostrzeszów 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 

2)o odrzuceniu oferty Wykonawcy: „KAREX” Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne Ociąż 

ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce 

Uzasadnienie prawne: 



 
 

 2 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj. Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym 

terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 

w postepowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 05.10.2021 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy wezwanie do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych przez 

Wykonawcę oraz wskazanego Podwykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz               

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli 

uzyskanie tych dokumentów z przyczyn niezależnych nie jest  możliwe – inne odpowiednie 

dokumenty oraz oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału                                  

w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz            

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 

15.10.2021 r. godz. 15.30, nie złożył przedmiotowych dokumentów i oświadczeń, zatem 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ww. ustawy, przesłał do Wykonawcy 

ponowne wezwanie do ich złożenia. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie złożył ponownie 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający zobligowany był do 

odrzucenia oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp. 
 

3) o braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie 

zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,     

o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

Wójt 

/-/ Stanisław Budzik 


