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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

1. Zamawiaj ący: Zamawiający występujący wspólnie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.): 

Miasto Zielona Góra  
 ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,  
 tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455    

 Zielonogórskie Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Aleja Zjednoczenia 110A 
65-120 Zielona Góra 

     tel. (+48) 68 45 19 300-302, faks: (+48) 68 45 19 340 

 reprezentowani przez : 

Miasto Zielona Góra  
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,  
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455    
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl 
www.zielona-gora.pl  

2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5.225.000 euro pn. 

Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz wykonanie sieci 
wodoci ągowej w ul. Aglomeracyjnej i ul. Stefana Batorego w  Zielonej Górze ; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  
a) 45.00.00.00-7 Roboty budowlane (główny kod) 
b) 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
c) 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
d) 45.31.62.13-1 Instalowanie oznakowania drogowego 
e) 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
f) 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
g) 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana.  

3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą:  

- firma: BUDIMEX S.A. ; 
- kod, miejscowość: 01-040 Warszawa ;  
- ulica, nr domu, nr pokoju: Stawki 40 ; 
- cena wybranej oferty z VAT: 22.473.244,82 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt.  
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4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
      Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 
przyznanych w kryterium „C” + „G” + „T” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”- 60,00 pkt, 
gwarancja „G” – 20,00 pkt, termin realizacji zamówienia „T” – 20,00 pkt.  

5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez: 
- firma: Przedsi ębiorstwo Robót In żynieryjno – Budowlanych EXPORT - PRIBEX Sp. z o.o. ; 
- kod, miejscowość: 03-152 Warszawa ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Modli ńska 310-312 ; 
- cena oferty z VAT: 17.520.246,11 zł; 
- została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy 

pzp – oferta Wykonawca zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2) oferta nr 2 złożona przez: 
- firma: MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. k. ; 
- kod, miejscowość: 70-775 Szczecin ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Sanatoryjna 5 ; 
- cena oferty z VAT: 29.269.608,21 zł;  
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 46,07 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 86,07 pkt ; 

3) oferta nr 3 złożona przez: 
- firma: SKANSKA S.A. ; 
- kod, miejscowość: 01-518 Warszawa ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Gen. J. Zaj ączka 9 ; 
- cena wybranej oferty z VAT: 25.357.522,51 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 53,18 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 93,18 pkt ; 

4) oferta nr 4 złożona przez: 
- firma: BUDIMEX S.A. ; 
- kod, miejscowość: 01-040 Warszawa ;  
- ulica, nr domu, nr pokoju: Stawki 40 ; 
- cena oferty z VAT: 22.473.244,82 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt ; 

5) oferta nr 5 złożona przez: 
- firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ; 
- kod, miejscowość: Wysoka 52-200 Wrocław ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Lipowa 5a ; 
- cena wybranej oferty z VAT: 28.136.018,91 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 47,92 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 87,92 pkt ; 

 

 

 

 

 

 



DO-ZP.271.85.141.2016 

 

Biuro Zamówień Publicznych 
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455  

                                                                  www.zielona-gora.pl 
                                  e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl 

  
 

6)  oferta nr 6 złożona przez: 
- firma: AG SYSTEM Sp. z o.o. ; 
- kod, miejscowość: 30-106 Kraków ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Senatorska 15 ; 
- cena oferty z VAT: 25.453.010,62 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 52,98 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium termin realizacji zamówienia „T”: 20,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 92,98 pkt ; 

 
 
  

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk 
                     Zastępca Prezydenta 


