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RI.III.271.5.5.2022             Pysznica, dnia 08 kwietnia 2022 r. 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E  O  WYBORZE OFERTY 
                                 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.5.2021 o nazwie: 

Część I:  Przebudowa dróg wewnętrznych. 

Część II: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice  
                dz. nr ewid. 3681/2. 
 
Gmina Pysznica działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, 
 
informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.5.2022 
 
Część I: Przebudowa dróg wewnętrznych. 
 

1. Złożono 4 oferty 
1/ Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/ Odrzucono 0 ofert.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożył Wykonawca: 

PAWEŁ LACH,  Szyperki 39A, 37-405 Jarocin 

3. Cena wybranej oferty brutto: 687 087,84 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/ Najwyższa punktacja ofertowa. 
2/ Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
3/ Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z 
udziału w postepowaniu lub odrzucenia oferty. 
4/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie ww. części zamówienia kwotę 479 895,00 zł. Cena najtańszej oferty przewyższała 
tę kwotę. Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Pysznica uchwałą nr XLII/317/2022 z dnia               
30 marca 2022 r. zwiększyła kwotę przeznaczoną na tą cześć zamówienia i dokonano wyboru 
oferty. 

5. Inne informacje: 
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Nazwa / adres WYKONAWCY 

 
Cena  
oferty 

[ PLN ] 

 
Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 
[miesiące] 

Streszczenie oceny  i porównania 
złożonych ofert 

Liczba pkt w 
kryterium:  

Łączna 
punktacja Cena 

oferty 

Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„DROKAM” Tomasz Wojtas  
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 

874 493,23 72 47,14 40,00 87,14 

2 
ZOMIX S.C. Grzegorz Zaleśny, 
Piotr Zaleśny, Regina Zaleśna  
ul. Szklarniowa 4, 37 – 400 Nisko 

692 194,55 72 59,56 40,00 99,56 
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6. Zawiadamiam, że Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

Część II: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice  
                dz. nr ewid. 3681/2. 

1. Złożono 2 oferty 
1/ Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/ Odrzucono 0 ofert.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożył Wykonawca: 

PAWEŁ LACH,  Szyperki 39A, 37-405 Jarocin 

3. Cena wybranej oferty brutto:  214 187,28 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/ Najwyższa punktacja ofertowa. 
2/ Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
3/ Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z 
udziału w postepowaniu lub odrzucenia oferty. 
4/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie ww. części zamówienia kwotę 191 278,00 zł. Cena najtańszej oferty przewyższała 
tę kwotę. Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Pysznica uchwałą nr XXIX/206/2021 z dnia               
30 marca 2022 r. zwiększyła kwotę przeznaczoną na tą cześć zamówienia i dokonano wyboru 
oferty. 

5. Inne informacje: 

 

6. Zawiadamiam, że Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

 

3 
Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.  
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów  

819 938,30 72 50,28 40,00 90,28 

4 
Paweł Lach  
Szyperki 39A, 37-405 Jarocin 

687 087,84 72 60,00 40,00 100,00 
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Nazwa / adres WYKONAWCY 

 
Cena  
oferty 

[ PLN ] 

 
Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 
[miesiące] 

Streszczenie oceny  i porównania 
złożonych ofert 

Liczba pkt w 
kryterium:  

Łączna 
punktacja Cena 

oferty 

Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 

3 
Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.  
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów 

260 403,92 72 49,35 40,00 89,35 

4 
Paweł Lach  
Szyperki 39A, 37-405 Jarocin 

214 187,28 72 60,00 40,00 100,00 
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7. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
 
Treść powyższych informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
(www.pysznica.bip.gmina.pl), na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano w 
formie elektronicznej zainteresowanym wykonawcom. 

 

 

 
  Z up. WÓJTA 
            (-) 
Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  
  podpisem elektronicznym ) 

 
Pysznica, dnia 8 kwietnia 2022 r. 
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