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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Gmina Staszów 

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 

www.staszow.pl  

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61 

e-mail: bzp@staszow.pl   
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

„Bieżące remonty dróg” 
 

3. NAZWY(FIRMY), ALBO IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 I ADRESY WYKONAWCÓW JEŻELI SĄ MIEJSCAMI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 

WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM,  

W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA 
Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), albo imiona 

 i nazwiska 

Siedziby albo miejsca 

zamieszkania 

 i adresy 

wykonawców jeżeli 

są miejscami 

wykonywania 

działalności 

wykonawców 

Nazwa kryterium 

 

Zaoferowana 

wielkość 

w danym 

kryterium 
(cena jednostkowa 

brutto za 1m2/szt. 

PLN) 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

w danym 

kryterium 

Łączna 

liczba 

punktów 

Pozycja 

w 

rankingu 

ofert 

1 Aneta Bednarska Zakład 

Handlowo-Usługowy 

Krzczonowice 10 

28-200 Staszów 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. 

na gorąco z wycięciem i posmarowaniem 
krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni 

ubytku do 10 m2 o głębokości ubytku do 6 cm 

57,60 8,00 

100,00 1 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. 
na gorąco z wycięciem i posmarowaniem 

krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni 

ubytku do 10 m2 o głębokości powyżej 6 cm      

70,40 3,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 
remontera o średnich głębokościach ubytku 

do 2  

15,40 9,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 
remontera o średnich głębokościach ubytku od 

2 cm do 4 cm  

28,20 12,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 
remontera o średnich głębokościach ubytku 

powyżej 4 cm  

38,50 8,00 

cena za regulację wysokościową jednej studni 

kanalizacyjnej 
305,50 4,00 

cena za uzupełnienie spękań w nawierzchni 

bitumicznej z zastosowaniem emulsji 

asfaltowej K-705 i grysu bazaltowego przy 
użyciu układarki powierzchniowych utrwaleń   

9,10 12,00 

cena za regulację pionową jednej pokrywy 

zaworu wodociągowego 
89,50 4,00 

okres gwarancji i rękojmi 18 m-cy 40,00 
2 Tomasz Dyl  

Firma Transportowo-

Budowlano - Drogowa 

„DYLMEX” 
 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. 
na gorąco z wycięciem i posmarowaniem 

krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni 

ubytku do 10 m2 o głębokości ubytku do 6 cm 

100,86 4,57 

80,96 2 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. 

na gorąco z wycięciem i posmarowaniem 

krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni 

ubytku do 10 m2  

o głębokości powyżej 6 cm      

116,85 1,81 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 
remontera o średnich głębokościach ubytku 

do 2  

30,75 4,51 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 

remontera o średnich głębokościach ubytku od 
2 cm do 4 cm  

36,90 9,17 

cena za remont cząstkowy przy użyciu 

remontera o średnich głębokościach ubytku 
powyżej 4 cm  

39,36 7,83 

cena za regulację wysokościową jednej studni 

kanalizacyjnej 
492,00 2,48 

cena za uzupełnienie spękań w nawierzchni 
bitumicznej z zastosowaniem emulsji 

asfaltowej K-705 i grysu bazaltowego przy 

użyciu układarki powierzchniowych utrwaleń   

12,30 8,88 

cena za regulację pionową jednej pokrywy 
zaworu wodociągowego 

209,10 1,71 

okres gwarancji i rękojmi 18 m-cy 40,00 

http://www.staszow.pl/
mailto:biuro@staszow.pl
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4. NAZWA ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES JEŻELI JEST 

MIEJSCEM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU 

 

Aneta Bednarska Zakład Handlowo-Usługowy 

Krzczonowice 10 

28-200 Staszów 
tel. 505 248 200  

 

5. DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

 

6. NIEUSTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 

Uzasadnienie: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryteriów 

oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena za remont cząstkowy masą 

min. - bitum. na gorąco z wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni ubytku do 10 

m
2
 o głębokości ubytku do 6 cm – 8%, cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. na gorąco z wycięciem i 

posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni ubytku do 10 m
2 

o głębokości powyżej 6 cm                                        

– 3%, cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich głębokościach ubytku do 2 cm                                            

– 9%, cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich głębokościach ubytku od 2 cm do  

4 cm – 12%, cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich głębokościach ubytku powyżej 4 cm      

– 8%, cena za regulację wysokościową jednej studni kanalizacyjnej – 4%, cena za uzupełnienie spękań w 

nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem emulsji asfaltowej K-705 i grysu bazaltowego przy użyciu układarki 

powierzchniowych utrwaleń  – 12%, cena za regulację pionową jednej pokrywy zaworu wodociągowego                                          

– 4%, okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

 

 

 
Staszów, dnia 11.05.2017r.  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 


