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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263, Nr 270, Nr 473  
oferty złożyli następujący wykonawcy: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Razem 
liczba pkt. 

C+R+D 

Cena – C/zł/ 
Obliczenie pkt w kryterium cena 

– 60 pkt 

Czas reakcji – R/dni/ 

Obliczenie pkt w kryterium czas 
reakcji 

3 dni rob. 4 dni rob. 5 dni rob. 
20 pkt 10 pkt 0 pkt 

Ilość dni roboczych na 
wykonanie zlecenia – 

D/dni/ 

Obliczenie pkt w kryterium ilość dni 
roboczych na wykonanie zlecenia 

3 dni rob. 4 dni rob. 5 dni rob. 
20 pkt 10 pkt 0 pkt 

01 
S-PROBUD Sp. z o.o. 
ul. Rzeźnicza 6-8 
73-110 Stargard 

59 236,80 zł 
(58056,00:59236,80)*60 pkt 

= 58,80 pkt 
98,80 pkt 

3 dni robocze 20 pkt 

3 dni robocze 20 pkt 

02 

Zakład Usługowo-Handlowy 
Damian Wojtkowiak 
Bożacin, ul. Ogrodowa 59 
63-700 Krotoszyn 

226 320,00 zł 
(58056,00:226320,00)*60 pkt 

= 15,39 pkt 
55,39 pkt 

3 dni robocze 20 pkt 

3 dni robocze 20 pkt 

03 

Firma Handlowo-Usługowa 
Wiesława Łuczak, Jan Łuczak S.C. 
ul. Łęczycka 2 
99-210 Uniejów 

58 056,00 zł 

Oferta odrzucona 
3 dni robocze 

3 dni robocze 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp wykluczył z postępowania Wykonawcę  
Firmę Handlowo-Usługową Wiesława Łuczak, Jan Łuczak S.C., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, ponieważ 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przedłożył, uzupełnił dokumentów w celu 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane należycie w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 



2 
 

 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informację  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp oferta Firmy Handlowo-Usługowej Wiesława Łuczak, Jan Łuczak S.C.,  
ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów została odrzucona. 
 
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: 
S-PROBUD Sp. z o.o. 
ul. Rzeźnicza 6-8 
73-110 Stargard 
za cenę brutto 59 236,80 zł słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 80/100. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. 


