
   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

W OTWOCKU 
z siedzibą w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (022) 780 64 21 

NIP: 532-16-48-374  Regon: 014848593  Bank Spółdzielczy w Karczewie 60 8023 0009 2001 0009 8805 0001 
 

Karczew, 15.09.2021 r. 

 

Zamawiający: 

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

ul. Bohaterów Westerplatte 36 

05-480 Karczew 

 

Znak postępowania: ZDP/P-28/2021 

DZD/6517/P-28/MB/2021 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Otwockim - przebudowa ciągu dróg 

powiatowych Nr 2715W – ul. Brzozowej i Nr 2722W – ul. Głównej w Pogorzeli 

polegającej na wykonaniu remontu chodnika” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

nr 2021/BZP 00123895/01 z dnia 22.07.2021 r. 

     

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający uprzejmie informuję, że w prowadzonym ww. postępowaniu 

 

1. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

 

Oferta Nr 1 – REN – BUD Zbigniew Wąsowski, ul. Wspólna 12, 05-430 Celestynów 

Cena: 259 301,22 zł/ pkt. 60,00 

 Okres gwarancji: 72 miesiące/ pkt.  

            łączna suma punktów  100,00 pkt.  

 

2. Pozostałe oferty: 

 

Oferta Nr 2 – PHU JAN-BUD Janusz Łukasik ul. Okolska 1, 05-430 Dąbrówka  

Cena: 230 010,00 zł/ pkt. - 

 Okres gwarancji: 72 miesiące/ pkt. - 

           łączna suma punktów: oferta odrzucona  

 

Oferta Nr 2 złożona przez firmę PHU JAN-BUD Janusz Łukasik ul. Okolska 1, 05-430 

Dąbrówka nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

i zawodowej. Oferent na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

przedłożył dokumenty tj. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami, które 

nie potwierdzają, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał 

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 

zamówienia, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub 



przebudowie drogi w zakresie wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego co najmniej 

kategorii min. Z o długości nie mniejszej niż 100 mb.  

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy pzp 

odrzuca ofertę złożoną przez firmę PHU JAN-BUD Janusz Łukasik 
 

Art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a „Zamawiający odrzuca ofertę (…), jeżeli została złożona przez 

wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu”  

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w SWZ oraz nie podlega 

wykluczeniu. 

 

 

Zawarcie umowy: Zgodnie z art. 308 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający informuje, że zawrze umowę 

w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Małgorzata Bożek 
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