
Gmiac Miasto Lubartó w Lubartów, dnia 31 maja 2022 r. 

BZP.271.22.2022 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty najkorzystniejszej 
w ramach I i II części zamówienia 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Gminę Miasto Lubartów, w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ww. ustawy na „Przebudowę ulic Kazimierza 
Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Lubartowie w ramach programu 
współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022" jako 
najkorzystniejsza w ramach I i II części zamówienia została wybrana oferta nr 1 złożona 
przez: SISBUD Jerzy Muszyński, Szczekarków 42 A, 21-100 Lubartów. 

Uzasadnienie 

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert złożone zostały 3 nw. oferty: 

Oferta nr 1: 
SISBUD Jerzy Muszyński 
Szczekarków 42 A, 21-100 Lubartów 
I część zamówienia: 
cena brutto - 757 982,52 zł 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 
II część zamówienia: 
cena brutto - 1 671 772,83 zł. 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 

Oferta nr 2: 
Ryszard Kozak USŁUGI TRANSPORTOWE I ROBOTY ZIEMNE 
Jacków 121, 21-007 Mełgiew 
I część zamówienia: 
cena brutto - 1 248 089,78 zł 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 
II część zamówienia: 
cena brutto - 2 917 485,90 zł 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 

Oferta nr 3: 
ART-BRUK Monika Chołody 
Miłocin 40 A, 24-150 Nałęczów 
I część zamówienia: 
cena brutto - 917 024,20 zł 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 
II część zamówienia: 
cena brutto - 1 970 611,57 zł 
okres gwarancji jakości - 72 miesiące 
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Po terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, która zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp została odrzucona. 

W wyniku ostatecznej oceny ofert dokonanej zgodnie z kryteriami ustalonymi w SWZ 
(kryterium „cena" o wadze 60 % i „okres gwarancji jakości" o wadze 40 %) oferty złożone 
w terminie składania ofert uzyskały następującą liczbę punktów: 
1) W ramach I części zamówienia: 

a) oferta nr 1 - SISBUD Jerzy Muszyński 
- w kryterium „cena": (757 982,52 I 757 982,52) x 60 = 60,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancja jakości": 72 miesiące= 40,00 pkt, 
- razem: 100,00 pkt; 

b) oferta nr 2 - odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
c) oferta nr 3 - odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp. 

2) W ramach II części zamówienia: 
a) oferta nr 1 - SISBUD Jerzy Muszyński 

- w kryterium „cena": (1 671 772,83 / 1 671 772,83) x 60 = 60,00 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancja jakości": 72 miesiące= 40,00 pkt, 
- razem: 100,00 pkt; 

b) oferta nr 2 - odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
c) ofe11a nr 3 - ART-BRUK Monika Chołody 

- w kryterium „cena": (1 671 772,83 / 1 970 611,57) x 60 = 50,90 pkt, 
- w kryterium „okres gwarancja jakości": 72 miesiące= 40,00 pkt, 
- razem: 90,90 pkt. 

Oferta nr 1 uzyskała, w ramach I i II części zamówienia, maksymalną liczbę punktów - 
100,00. 
Wykonawca, który złożył ww. ofertę został wezwany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień złożenia. W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający 
stwierdził, że ww. dokumenty są niekompletne oraz zawierają błędy. W związku 
z powyższym, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawcę do ich 
uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca - SISBUD Jerzy 
Muszyński uzupełnił dokumenty. Po zbadaniu ww. dokumentów Zamawiający stwierdził, 
że przedłożone przez niego referencje budzą wątpliwości Zamawiającego. W związku z tym, 
zgodnie z art. 128 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zwrócił się bezpośrednio do podmiotu, 
który wystawił te referencje, z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji lub 
dokumentów w tym zakresie. 
Po ponownym zbadaniu wszystkich dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający stwierdził, że Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, brak jest podstaw 
do wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Mając powyższe na uwadze za najkorzystniejszą w ramach I i II części zamówienia, zgodnie 
z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybrał ofertę nr 1. 

~ultl/Jłz 
Arzysztof Pdsnik 
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