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WZ. 272.22.2022.w 

Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.22.2022 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prace związane z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023” w części nr 
1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 8 

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie w 
trybie przetargu nieograniczonego, gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 60 %, czas uruchomienia 
akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 %,  za ofertę 
najkorzystniejszą uznana została oferta: 

Dla Części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia: Chrustek Travel Radosław Chrustek, Sopotnia Wielka 
133, 34-340 Jeleśnia - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; czas uruchomienia akcji 
(odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów- dla w/w części; 
Dla Części nr 8 zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-WAG” 
Wacław Waląg, 34-231  - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; czas uruchomienia akcji 
(odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów 

 

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegającą odrzuceniu oferty, które 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały 100 
punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert 
w postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali  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 Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica, Stryszawa 177B, 34-205 Stryszawa - 

przyznana punktacja za cenę-  40,43 punktu; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub 
posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 80,43 punktu. 

 
W zakresie Części nr 2:  

1. Firma Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica, Stryszawa 177B, 34-205 Stryszawa- 
przyznana punktacja za cenę-  35,42 punktu; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub 
posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 75,42 punktu. 

 
2. Usługi Ogólnobudowlane "BUD-KOP" Grzegorz Kubielas, 34-205 Stryszawa 55 A – oferta 

odrzucona 
 
W zakresie Części nr 3:  

1. Firma Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica, Stryszawa 177B, 34-205 Stryszawa- 
przyznana punktacja za cenę-  34,14 punktu; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub 
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posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 74,14 punktu. 

 
2. Usługi Ogólnobudowlane "BUD-KOP" Grzegorz Kubielas, 34-205 Stryszawa 55 A – oferta 

odrzucona 
 
W zakresie Części nr 4:  

1. MAT - TRANS” Stanisław Jasica, 34-205 Stryszawa 313b - przyznana punktacja za cenę-  
41,89 punktu; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV 
zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 
81,89 punktu. 

 
2. Firma Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica, Stryszawa 177B, 34-205 Stryszawa - 

przyznana punktacja za cenę-  38,00 punktów; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub 
posypywanie) w standardzie IV zimowego utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 78,00 punktów 

 
 
W zakresie Części nr 8:  

1. DROGBUD Sobaniak Sp.z o. o., 34-222 Zawoja 1970 - przyznana punktacja za cenę-  36,28 
punktu; czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV zimowego 
utrzymania dróg - 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 76,28 
punktu. 

 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 05.10.2022r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


