
 

ZDP.ZP.261.8.2022 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 
  

1) Zamawiający: 
 

    pełna nazwa zamawiającego: 

   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH - MYŚLENICE 
 

   kod, miejscowość, województwo, powiat: 

  32 -400 MYŚLENICE  
 

   ulica, nr domu, nr lokalu: 

  UL. PRZEMYSŁOWA 6  
 

   http:// www.zdp-myslenice.pl                  e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl  
 

   numer tel.: (0-12) 272-17-33                                                
 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez negocjacji nr ZDP.ZP.261.8.2022 na:  
 

Odbudowa mostu o nr JNI 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w km 5+260, w 

miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami 
 

3) Liczba złożonych ofert: 6                                                
 

 

4) Wybrano następującą ofertę: 

Firma Inżynieryjno–Budowlana „F.I.B. TALAGA” 

32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 90a  

 e-mail: biuro@fib-mosty.pl 

 tel.: 12 27 400 78 
 

Cena wybranej oferty: 3 540 072,84 zł brutto  

słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 84/100 

Uzasadnienie: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jego Oferta jest ważna, nie podlega 

odrzuceniu i uzyskała największą łączną liczbę punktów (kryterium I – cena, kryterium II – wydłużenie okresu 

gwarancji  i kryterium III – doświadczenie kierownika budowy). 

5) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa oferenta 

Liczba pkt w 

kryterium 

Cena 60% 

Liczba pkt w 

kryterium 

Wydłużenie okresu 

gwarancji 30% 

Liczba pkt w 

kryterium 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy 10% 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne 

BUDMOST, Rafał Jędrzejek 

34-602 Laskowa, Laskowa 803 

54,84 30,00 10,00 94,84 

2 

„REMOST” s.c. Marek Drygała, Jan 

Drygała, Adam Drygała BUDOWA I 

REMONTY MOSTÓW, PROJEKTY, 

EKSPERTYZY 

32-070 Czernichów, ul. Tyniecka 3 

53,17 30,00 10,00 93,17 

3 

Zakład Budowy Mostów Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa 

33-394 Klęczany 192 

55,17 30,00 10,00 95,17 

4 

 Firma Inżynieryjno–Budowlana  

„F.I.B. TALAGA” 

 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 90a 

60,00 30,00 10,00 100,00 

5 

DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof 

Grodzicki s.c. 

Biertowice 26, 32-440 Sułkowice 

OFERTA ODRZUCONA 

6 

PRIMOST Południe Sp. z o.o. 

ul. Odkrywkowa 91 

42-504 Będzin 

OFERTA ODRZUCONA 

http://www.zdp-myslenice.pl/
mailto:zdp@myslenice.pl


 

Informacja o odrzuceniu ofert 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6 32-400 Myślenice, 

działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) informuje, że w postępowaniu ZDP.ZP.261.8.2022 na  

zadanie pn. Odbudowa mostu o nr JNI 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – 

Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami, odrzucone zostały oferty 

następujących Wykonawców: 

1. DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c., Biertowice 26, 32-440 Sułkowice (Oferta nr 5) 

2. PRIMOST Południe Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin (Oferta nr 6). 

 

Uzasadnienie prawne:  

Powyższe oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2021 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp” – 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu Oferta miała zawierać oprócz oferty cenowej, także m.in. kosztorys 

ofertowy, który powinien być sporządzony zgodnie z załączonym do SWZ kosztorysem, który został 

zmodyfikowany w dniu 31.05.2022 r. Na podstawie kosztorysu Zamawiający weryfikuje złożoną ofertę 

pod kątem wyceny wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Załączone do 

powyższych ofert kosztorysy nie zawierają pozycji dot. chodnika tj. następujących pozycji: 

poz. 93 – Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 

głębokości 20 cm, ilość 177,10 m2 

poz. 94 – Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa, ilość 5,7 m3 

poz. 95 – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

ilość 77,00 m 

poz. 96 – Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, ilość 52,50 m 

poz. 97 – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 20cm, ilość 154,00 m2 

poz. 98 – Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem, ilość 154,00 m2.  

Brak pozycji w kosztorysie oznacza, że Zamawiający nie ma informacji za jaką cenę te pozycje będą 

wykonane i czy w ogóle będą wykonane. Złożone przez Wykonawców oświadczenia woli nie są pełne a 

Zamawiający nie może ustalić ich prawidłowej treści. Nie ma możliwości uzupełnienia oferty w tym 

zakresie, i w tym przypadku nie mają zastosowania dyspozycje wynikające z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 

gdyż Zamawiający samodzielnie musiałby wycenić brakujące pozycje kosztorysowe.  

Biorąc pod uwagę powyższe Oferta nr 5 i Oferta nr 6 zawierają niekompletny kosztorys, przez co uznaje 

się oferty za niekompletne i w konsekwencji podlegają odrzuceniu, jako niezgodne z warunkami 

zamówienia zawartymi w SWZ. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowych ofertach zakres świadczenia nie jest 

zgodny z warunkami zamówienia, w konsekwencji podlegają one odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp.  

 
 

Myślenice, dnia 30.06.2022 r. 

 

 

    

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu ZDP.ZP.261.8.2022 

2. strona internetowa Zamawiającego www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl  

http://www.zdp-myslenice.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
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