
 

 
 

 
 

Oława, 05.01.2023 r. 
PZD.251.9.2022.AK 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości 
Oława – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej 
nr 94 

 
 Działając na podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp), Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną 
przez: 

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław 

Uzasadnienie: 
Faktyczne:  
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z 
kryteriami oceny ofert (otrzymała najwyższą ilość punktów). 
Prawne: 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. 

Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom w kryterium 
cena, okres gwarancji i termin realizacji robót oraz łączna punktacja: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt 
przyznanych  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
przyznanych  
w kryterium 

„Okres 
gwarancji” 

Liczba pkt 
przyznanych  
w kryterium 

„Termin 
realizacji 

robót” 

Łączna 
punktacja 

1 
GM ROADS Polska Sp. z o.o.  
Cieśle 44, 56-400 Oleśnica 59,75 25,00 

                   
15,00 99,75 

2 
WASBUD Robert Wąs  
ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków 

Oferta została odrzucona na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

 i w związku z powyższym nie podlega ocenie 

3 
EUROVIA POLSKA S.A.  
Bielany Wrocławskie; ul. Irysowa 1,  
55-040 Kobierzyce 

Oferta została odrzucona na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

 i w związku z powyższym nie podlega ocenie 

4 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o.  
ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg 

Oferta została odrzucona na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

 i w związku z powyższym nie podlega ocenie 

5 Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice 

48,57 25,00 15,00 88,57 

6 Berger Bau Polska Sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław  60,00 25,00 15,00 100,00 

 

 

55-200 Oława, Pl. Zamkowy 18 
tel./fax. 71 30 330 19 

Regon 931959992, NIP 912-16-61-171 
e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl  www.pzd-olawa.pl 



Sprawę prowadzi: Anna Kurylak  
tel. 71  30 330 19 
e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl 

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2) i ust. 2  ustawy Pzp informuje,  
że w niniejszym postępowaniu następujące oferty zostały odrzucone: 

Oferta nr 2 złożona przez WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków 
Oferta nr 3 złożona przez EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Irysowa 1, 55-040 
Kobierzyce 
Oferta nr 4 złożona przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 
49-300 Brzeg 
Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.” 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem nr PZD.251.9.2022.AK z dnia 12 grudnia 2022 r. zwrócił się do Wykonawców                         
w trybie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą do dnia 03 lutego 2023 roku oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą tj. do dnia 04 stycznia 2023 roku Wykonawcy 
nie odpowiedzieli na powyższy wniosek Zamawiającego. Tym samym nie wyrazili zgody  
na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

Niniejsze ogłoszenie przesyłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dlatego też 
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZD umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 
dniu 10.01.2023 r. 

              Z poważaniem 

                                                                                                                                

Wojciech Drożdżal 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego 

w Oławie 
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