
Starostwo Powiatowe
w WADOWICACH
34-1(}O wadowice
ul. Batorego 2

tel. aa 87-34-200, fax 33 82-32-433
NIZ.272.TP.3.2023 Wadowice, 03.03.2023 r.

Wynik postępowania

Dotyczy: "Remonty bieżące przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach
dróg powiatowych w 2023 roku na terenie Powiatu Wadowickiego "

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późno zm.) Zamawiający, Powiat Wadowieki - Starostwo
Powiatowe w Wadowicach uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania:

-------- ------ - - - - - - - - -

Czas reakcji Czas reakcji Suma punktów
Cena za całość Wykonawcy na Wykonawcy na uzyskanych

Lp. Nazwa Wykonawcy zamówienia przejęcie placu przystąpienie do przez ofertę webudowy od daty robót od daty
60% zgloszenia przez przekazania placu wszystkich

Zamawiającego 10% budowy 30% kryteriach

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe 21,94 pkt.I. GOMlBUD Sp. Z.O.o. 928 742,25 zł 10 pkt. 30 pkt. 61,94 pkt.
32-050 Borek Szlachecki, ul. Wernera 2

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane 60 pkt.
2. Mateusz Gancarczyk 339675,00 zł

10 pkt. 30 pkt. 100 pkt.
Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz
Gancarczyk, Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce:

z ceną brutto 339 675,00 zł;
czas reakcji Wykonawcy na przejęcie placu budowy od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
- 1 dzień;
czas reakcji Wykonawcy na przystąpienie do robót od daty przekazania placu budowy - 1
dzień.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia
warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający w postępowaniu:

nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
- nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu ofert.
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