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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro pn. „Przebudowa
ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów km: 388,50-389,00”
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa PZP”), zawiadamia o
wyniku postępowania.
W postępowaniu została złożona jedna oferta. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe HYDROBUD Adam Dzik, ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie. Złożona
oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto: 3.500.000,00 zł brutto. W
kryterium cena (waga 60 %) Wykonawca uzyskał 60,00 pkt.
Wykonawca zaoferował przedłużenie minimalnego okresu gwarancji do 60 miesięcy. W
kryterium gwarancja jakości (20 %) Wykonawca uzyskał 20 pkt.
Wykonawca na stanowisko Kierownika Budowy zaoferował osobę posiadającą doświadczenie
przy pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 7 robotach odpowiadających postawionemu
warunkowi udziału w postępowaniu. W kryterium doświadczenie zawodowe Kierownika
budowy (20 %) Wykonawca uzyskał 20 pkt.
Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron.
Zgodnie z z rozdziałem XVII jedną z czynności koniecznych do realizacji przed zawarciem
umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
całkowitej ceny brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta, można podpisać umowę przed upływem
terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Po przekazaniu przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
wybrany Wykonawca winien przedstawić wstępną propozycję harmonogramu realizacji robót.
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