
Urząd Gminy w Brodach     Referat Inwestycyjny
ul. St. Staszica 3                  tel. (041) 271 12 05 
27 – 230 Brody                    inwestycyjny.brody@vp.pl
telefon/fax (041) 271 12 31 gmina@brody.ino.pl
NIP 664 – 00 – 11 – 820

I.27.DBT.2.16 Brody, 25.05.2016r.

INFORMACJA 
O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W  dniu  20  maja  2016r.  do  Zamawiającego  wpłynęło  pismo  zawierające

oświadczenie woli Wykonawcy - Aglet Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00 – 511 Warszawa,

będące  odmową  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  dotyczącego

wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą.: „Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T

Brody – Tatry w km od 0+000 do 0+740”.

Zgodnie z  art.  94 ust.  3  Ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,

uchyla  się  od zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający może

wybrać  ofertę  najkorzystniejsza  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich

ponownego badania i oceny.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –

Mostowych  Karol  Cieśla,  Chybice  77,  27  –  225  Pawłów  jest  ofertą  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.

91 ust.  1 ustawy,  Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na podstawie kryteriów

oceny ofert określonych w SIWZ. 

Działając na podstawie art.  92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164), w postępowaniu prowadzonym w

trybie  przetargu  nieograniczonego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie

zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody –

Tatry w km od 0+000 do 0+740”  wybrano do realizacji  zamówienia  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla 

Chybice 77, 27 – 225 Pawłów za cenę ofertową: 558 016,58 zł [brutto].
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Uzasadnienie  wyboru:  Wybrana  oferta  spełniała  wszystkie  wymogi  SIWZ oraz uzyskała

najwyższą ilość punktów (spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu) w oparciu

o ustalone kryterium: cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 94 ust. 3 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 01.06.2016r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164) - dział VI

"Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


