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•WYKONAWCY-

INFORMACJA

Zamawiajacy: Gmina Sutbw, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. - dalej ustawa) udziela informacji
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbudowa drog gminnych
zniszczonych w wyniku gwattownego splywu wod roztopowych lub opadowych w 2017 r." znak sprawy:
RR.271.29.2018.

W postepowaniu ztozono:

w czesci nr I - „Odbudowa drogi gminnej nr 110144L od km 0+400 do km 0+750 w miejscowosci Roztopy
zniszczonej w wyniku gwattownegosplywu wod roztopowychw 2017 r." - dwie oferty (wg numeracji oferty):

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe„SADEX" Janusz Sadlik, Kol. Sitno 84,22-424 Sitno
Hose punktbw w kryterium cena oferty-51,84
Hose punktbw w kryterium dlugosc okresu gwarancji - 40,00
Uzyskujac tacznie w kryteriach - 91,84 pkt.

2. Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiakbw 7,22-400 Zamosb
llosb punktbw w kryterium cena oferty - 60,00
Hose punktbw w kryterium dlugosc okresugwarancji - 40,00
Uzyskujac tacznie w kryteriach -100,00 pkt.

Najkorzystniejsza^ oferty pod wzgledem kryteribw podanych w sekcji XXVII SIWZ jest oferta nr 2 zlozona przez
Wykonawce:

Przedsiebiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o.
ul. Peowiakdw 7

22-400ZAMO$e

w czesci nr II - „Odbudowa drogi gminnej nr 110126L od km 0+400 do km 0+880 w miejscowosci Roztopy
zniszczonej w wyniku gwattownego splywu wod opadowych w 2017r."- dwie oferty (wg numeracjioferty):

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „SADEX" Janusz Sadlik, Kol. Sitno84,22-424 Sitno
Hose punktbw w kryterium cena oferty - 50,57
Hose punktbw w kryterium dlugosc okresu gwarancji - 40,00
Uzyskujac tacznie w kryteriach - 90,57 pkt.

2. Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiak6w 7,22-400 Zamosc
llosb punktbw w kryterium cena oferty - 60,00
llosb punktbw w kryterium dlugosb okresu gwarancji - 40,00
Uzyskujac tacznie w kryteriach -100,00 pkt.

Najkorzystniejsz^ oferty pod wzgledem kryteribw podanych w sekcji XXVII SIWZ jest oferta nr 2 zlozona przez
Wykonawce;

Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych Sp. z o.o.
ul. Peowiakdw 7

22-400ZAMOSC

w czesci nr III - „Odbudowa drogi gminnej nr 110141L od km 0+000 do km 0+250 w miejscowosci Zrebce
zniszczonej w wyniku gwattownego splywu wod opadowych w 2017r."- dwie oferty (wg numeracjioferty):

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe„SADEX" Janusz Sadlik, Kol. Sitno 84,22-424 Sitno
llosb punktbw w kryterium cena oferty - 60,00
llosb punktbw w kryterium dlugosc okresu gwarancji - 40,00
Uzyskujac tacznie w kryteriach -100,00 pkt.
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2. Przedsiebiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiakow 7, 22-400 Zamosc
Hose punktow w kryterium cena oferty - 58,77
llosb punktow w kryterium dlugoscokresugwarancji - 40,00
Uzyskujqc tacznie w kryteriach - 98,77 pkt.

Najkorzystniejsza, oferty pod wzgledem kryteribw podanych w sekcji XXVII SIWZ jest oferta nr 1 zlozona przez
Wykonawce:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „SADEX"
Janusz Sadlik

Kol. Sitno 84

22-424 SITNO

Uzasadnieniewyboru:

Wybrani Wykonawcy nie podlegaja, wykluczeniu, ich oferty nie podlegajq odrzuceniu, wykonawcy spelnili warunki
opisane w SIWZ oraz ich oferty przedstawiaja^ najwyzszq punktacje w kryteriach okreslonych w sekcji XXVII SIWZ -
uzyskujac tacznie -100 pkt.

Ponadto, Zamawiajacy zawiadamia, ze umowy w sprawie zamowienia publicznego moga^ bye zawarte w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, o ktorym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, izw ww. postepowaniu nie ustanowil dynamicznego systemu zakupow.

W zwiazku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji. Dziekujemy za zfozenie ofert i udzial
w niniejszym postepowaniu.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnei

Na podstawie art. 180 ustawy, Wykonawcy przysluguje prawo wniesienia odwolania od niniejszych czynnosci
Zamawiajacego do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosciach
Zamawiajacego.

WdJT/^MINY
Leon Hukak
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