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Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.5.2021 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości 
Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalański” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie 
w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2, gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 60 %, 
gwarancja i rękojmia- 40 %,  za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta: 
 

Dla Części nr 1 i 2 zamówienia: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 34-
400 Nowy Targ ul. Szaflarska 102 - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 100 punktów. 

 

Wykonawca Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu, złożył 
niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów 
oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu dla Części nr 1 oraz Części nr 2. 
Wykonawca wykazał  spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 

  

 Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 

przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

W zakresie Części nr 1:  

1. Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378- 
przyznana punktacja za cenę-  42,79 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 
punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 82,79 punktu; 

2. PRDM Wadowice Sp. z o. o., Barwałd Dolny 76A, 34-124 Klecza Górna- przyznana 
punktacja za cenę-  58,40 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 98,40 punktu; 

3. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc, 34-116 
Spytkowice, ul. Zamkowa 3- przyznana punktacja za cenę-  54,53 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 94,53 punktu; 

4. Eurovia Polska S.A. ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce- przyznana 
punktacja za cenę-  44,60 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 84,60 punktu; 

5. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o. o., 34-300 Żywiec, ul. 
Sienkiewicza 103- przyznana punktacja za cenę-  45,97 punktu; przyznana punktacja za 
gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 85,97 
punktu; 
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6. DROGBUD SOBANIAK Sp. z o. o., 34-222 Zawoja 1970- przyznana punktacja za cenę-  
46,15 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 86,15 punktu. 

 

W zakresie Części nr 2:  

1. Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378- 
przyznana punktacja za cenę-  36,42 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 
punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 76,42 punktu; 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc, 34-116 
Spytkowice, ul. Zamkowa 3- przyznana punktacja za cenę-  52,86 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 92,86 punktu; 

3. Eurovia Polska S.A. ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce- przyznana 
punktacja za cenę-  41,95 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 81,95 punktu; 

4. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o. o., 34-300 Żywiec, ul. 
Sienkiewicza 103- przyznana punktacja za cenę-  42,13 punktu; przyznana punktacja za 
gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 82,13 
punktu. 

 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 31.05.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


