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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Zamawiający:

1)
2)
3)
4)
5)

pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra
kod, miejscowość województwo: 65-424 Zielona Góra, Lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
email:
zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.
1)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5.548.000 euro pn.
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II w ramach zadania pn.
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
- Miasto Zielona Góra– etap II;
miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane (główny kod);
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 – Roboty ziemne
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych
45233280-5 – Wznoszenie barier drogowych
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
77211400-6 – Usługi wycinania drzew
31527200-8 – Oświetlenie zewnętrzne
31527210-1 – Latarnie.
rodzaj zamówienia – robota budowlana.

2)
3)
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4)

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

www.zielona-gora.pl
zamowienia@um.zielona-gora.pl
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3.

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

-

firma: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.;
kod, miejscowość: 64-000 Kościan;
ulica, nr domu, nr pokoju: Feliksa Nowowiejskiego 4, Filia Chwalim 109, 66-120 Kargowa;
cena wybranej oferty z VAT: 2.939.082,29 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt;

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” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”60,00 pkt, gwarancja „G” – 40,00 pkt.

5.

Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1)
−
−
−
−
−
−
−

oferta nr 1 złożona przez:
firma: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.;
kod, miejscowość: 64-000 Kościan;
ulica, nr domu, nr pokoju: Feliksa Nowowiejskiego 4, Filia Chwalim 109, 66-120 Kargowa;
cena oferty z VAT: 2.939.082,29 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt

2)
−
−
−
−
−
−
−

oferta nr 2 złożona przez:
firma: Ryszard Kwapiszewski Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG;
kod, miejscowość: 67-120 Kożuchów;
ulica, nr domu, nr pokoju: Leśna 9;
cena oferty z VAT: 3.431.700,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 51,39 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 91,39 pkt

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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