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Gródek nad Dunajcem dnia 14.11.2018r.  
Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajem 

 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl  

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
 

Numer sprawy: IZP.271.10.2018 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 
– numer postępowania IZP.271.10.2018 
 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad 
Dunajcem informuje, że w niniejszym postępowaniu:  

 
1) dla części I (Tropie i Roztoka Brzeziny) oraz części IX (zimowe utrzymanie drogi powiatowej Wytrzyszczka – 

Tropie – Bartkowa – Posadowa) za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez:  
Nazwa wykonawcy: 
Usługi Sprzętowe – Utrzymanie Dróg, Wywóz Nieczystości 
Wolak Wiesław, 33-316 Rożnów, Tropie 54 
Cena wybranej oferty dla części I: 97.758,00 zł,  dla części III: 8.106,00 zł.  
 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  
W postępowaniu na część I i IX wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz mieści się w 
granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. 
Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania 
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  
Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
2) dla części VIII - Droga Sienna Siedlce za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:  

Nazwa wykonawcy: 

Firma Handlowo-Usługowa FEDKO Spółka Jawna 
33-318 Gródek nad Dunajcem 244 
Cena wybranej oferty: 22.807,20 zł 
 
Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  

W postępowaniu na część VIII wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz mieści się w 
granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. 
Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania 
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  
Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

3) Złożone oferty otrzymały następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną 
punktację dla kolejnych części: 
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Nr części 
Nr 

kolejny 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 

„Cena (wartość 
oferty brutto)” – 

60%  

Liczba punktów w 
kryterium 

„wysokość kar 
umownych” – 40%  

Suma punktów 

I 2 
Usługi Sprzętowe – Utrzymanie Dróg, Wywóz 

Nieczystości, Wolak Wiesław,  
33-316 Rożnów, Tropie 54 

60,00 0,00 60,00 

VIII 2 
Firma Handlowo-Usługowa FEDKO  

Spółka Jawna 
33-318 Gródek nad Dunajcem 244 

60,00 0,00 60,00 

IX 1 
Usługi Sprzętowe – Utrzymanie Dróg, Wywóz 

Nieczystości, Wolak Wiesław,  
33-316 Rożnów, Tropie 54 

60,00 0,00 60,00 

 

4) Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania.  

5) Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

6) Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte przed upływem terminów, o których mowa 

w art. 94 ust. 1 PZP – w postepowaniu na każdą część wpłynęła tylko jedna ofert.  

 

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem 
informuje o unieważnieniu w/w postępowania dla części II, III, IV, V, VI i V.  

 
Uzasadnienie prawne i faktyczne:  
1. Dla części III, IV i VI  - art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy PZP  (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).  
W niniejszym postępowaniu na w/w części złożono po 1 ofercie, których ceny przewyższają kwoty jakie 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówienia. 

2. Dla części II, V i VII – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).  
Dla w/w części nie wpłynęła ani jedna oferta.  

 
 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
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