
Wierzbica, dnia 3.09.2021 r.  

Gmina Wierzbica 

RI.271.2.2021 
 

- wszyscy Wykonawcy – 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowej 

w Rudzie Wielkiej 

 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Gmina Wierzbica, informuje o: 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 17 SIWZ jest oferta 

złożona przez Wykonawcę:   

BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.   ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock 

z ceną ofertową: 232 314,53 zł, długością okresu gwarancji na roboty 
budowlane- 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego; 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca 

spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na 

roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt, razem - 100 pkt. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny 
ofert i łączna liczba punktów przyznanych ofercie 

1 

BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z 
o.o.                                                  ul. Św. 
Rocha 31, 27-215 Wąchock 

Cena –  60 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem –  100  pkt 

2 

DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych                                                                                                                                                

26-110 Skarżysko – Kamienna                                                                                                                                          

ul. Szydłowiecka 14  

Cena –  54,43 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem – 94,43  pkt 



3 
STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. 

Tychów Stary 75,      27-220 Mirzec  

Cena –  48,22 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem – 88,22  pkt 

4 
ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.                                                                                                                                                         

26-600 Radom ul. Żelazna 3 

Cena –  56,75 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem – 96,75  pkt 

 
 

 
 
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca wniósł wadium  

w sposób nieprawidłowy. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp  w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 


