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 Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.321.4.2020 

   

ZAWIADOMIENIE 

O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr PZD.DDM.321.4.2020 na:                                                     

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej           

nr 3090P – na odcinku Jaroszyn - Ląd" 

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", Zamawiający zawiadamia, 

iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej           

nr 3090P – na odcinku Jaroszyn - Ląd", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o nr referencyjnym PZD.DDM.321.4.2020, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 

przez Wykonawcę KFG sp. z o.o. sp. k. ul. Wilczak  15, 61-623 Poznań, oferującego 

realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 117 073,17 zł netto, plus podatek VAT                     

w wysokości 23% tzn. 26 926,83 zł, razem brutto 144 000,00 zł słownie: sto czterdzieści 

cztery tysiące 00/100 zł brutto.                                                                                                   

Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe . Okres 

gwarancji: na okres trwania rękojmi. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 "ustawy", zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

Rozdziale XXIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena brutto  60%, rękojmia 

na wykonane prace projektowe 40%.  



Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta 

nie podlega odrzuceniu i uzyskała zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert największą 

liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, w związku z powyższym została 

uznana za najkorzystniejszą. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

Nr 

oferty 

Uczestnik postępowania – 

WYKONAWCA 

Liczba punktów  

w kryterium 

Cena brutto  

( zł)  

Rękojmia na wykonane 

prace budowlane 

(materiały i robocizna)/ 

min. 60 m-cy/ 

Razem liczba 

punktów 

1. 

RDK PROJEKT Robert 

Grodecki , ul. Gen. T. Kutrzeby 

62, 52-213 Wrocław  

27,76 pkt 40,00 pkt 67,76 pkt 

2. 
KFG sp. z o.o. sp. k.                     

ul. Wilczak  15, 61-623 Poznań  
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo Projektowo – 

Usługowe DROMAX sp. z o.o. 

ul. Karola Libelta 1A lok 2,                   

61-706 Poznań 

33,95 pkt 40,00 pkt 73,95 pkt 

4. 

AC DROGA                                

Adam Chmielewski                          

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 16/25, 

62-400 Słupca 

53,56 pkt 40,00 pkt 93,56 pkt 

 Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert. 

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) "ustawy" zawarcie umowy                   

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 

31.03.2020 r.  

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) Zamawiający informuje, że z postępowania nie 

został wykluczony żaden Wykonawca , jedna oferta została odrzucona. 

Zamawiający odrzucił ofertę  firmy: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa  ul. 

Okólna 6, 62-510 Konin,  gdyż wadium nie zostało wniesione.  (zob. art. 89 ust. 1 pkt 7b 

Pzp). 

 

Czesław Dykszak                                                                                                      

/- / Wicestarosta 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania. 

2. Strona internetowa: www.pzd.slupca.pl 

3. Tablica ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach 

4. a/a 


