
Żyrardów, dnia 27.05.2021 r. 

SDiM.26.1.1.2021 

 
                                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:   
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu  

Żyrardowskiego: 

Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją  

                         asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu  

                         Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg. 

Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego  

                         powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu  

                         Żyrardowskiego – 9500 m
2
.  

 
 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych,                      

Zamawiający tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie ul. Jaktorowska 53 informuje,         

że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, wybrano do 

realizacji zamówienia 2 oferty złożone przez n/w wykonawców: 
 

Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania nr 1 została złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  

„MAR – DAR” Marian Tompalski 

Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo 

Cena oferty: 142.065,00 zł. brutto. 

Deklarowany okres gwarancji: 24 miesiące. 
 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez w/w firmę wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp,                         

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie z wzorami opisanymi                           

w Specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania nr 2 została złożona przez: 

S-PROBUD Spółka z o.o. 

ul. Rzeźnicza 6-8  

73-110 Stargard 

Cena oferty: 69.759,45 zł. brutto. 

Deklarowany okres gwarancji: 24 miesiące. 
 

Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez w/w firmę wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp,                         

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie z wzorami opisanymi                            

w Specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 



W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Zadanie nr 1: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu 

remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do 

wbudowania – 350 Mg. 

Lp Nazwa (firma) wykonawcy Siedziba i adres  

wykonawcy 

Cena oferty 

(zł brutto) 

Punktacja przyznana 

ofertom. 

Kryterium:  

1/ cena - 60 % 

2/ okres gwarancji - 40% 
 

1. 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „MAR – DAR” 

Marian Tompalski 

 

Makówiec 53 

87-602 Chrostkowo 

 

142.065,00 zł. 
 

60,00 pkt. 

40,00 pkt. 

       ∑ 100,00 pkt. 
 

2. 
 

Przedsiębiorstwo Budowlano 

Drogowe 

„BUD – DROG” 

 

ul. Zawiła 23 

95-040 Koluszki 

 

202.335,00 zł. 
 

42,13 pkt. 

40,00 pkt. 

         ∑ 82,13 pkt. 
 

Zadanie nr 2: 
Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na drogach 

powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 9500 m
2
.  

Lp Nazwa (firma) wykonawcy Siedziba i adres  

wykonawcy 

Cena oferty 

(zł brutto) 

Punktacja przyznana 

ofertom. 

Kryterium:  

1/ cena - 60 % 

2/ okres gwarancji - 40% 
 

1. 
 

BUDOMOST Sp. z o.o. 

 

 

Zaścianki 

ul. Szosa Baranowicka 37 
15-521 Białystok 

 

103.996,50 zł. 
 

40,25 pkt. 

40,00 pkt. 

         ∑ 80,25 pkt. 
 

2. 
 

S-PROBUD Sp. z o.o. 

 

 

ul. Rzeźnicza 6-8 

73-110 Stargard 

 

69.759,45 zł. 
 

60,00 pkt. 

40,00 pkt. 

       ∑ 100,00 pkt. 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony 

prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji warunków 

zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej",                  

art. od 505 do 590. 

 
 

Dyrektor  

Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

Andrzej Pydzik 


