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Nr postępowania: BG.271.06.2022.BS                                                   Branice  14 czerwca 2022 r. 

 

1. Uczestnicy postępowania  

2. Strona internetowa 

prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce-

Osiedle”.  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - dalej: „p.z.p."), zawiadamia o wyniku 

prowadzonego postępowania.  

 

W postępowaniu złożono trzy oferty.  

 

P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła sp.j. ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów, NIP: 8661002075. 

Tel: 603586162, e-mail: pro.aqua.staszow@gmail.com  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 4.243.500,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt. 

Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 

Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Robót pełniła funkcję kierownika budowy na 5 (pięciu) robotach odpowiadających postawionemu 

warunkowi. W kryterium „doświadczenie kierownika robót” oferta wykonawcy otrzymała 10 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała 100 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Sp. z o.o., ul. Kępska 10, 45-129 Opole, NIP 

7543191172, e-mail: kontakt@drobud.opole.pl, tel. 774000250 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 7.995.000,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta wykonawcy otrzymała 31,85 pkt. 

Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 
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Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Robót pełniła funkcję kierownika budowy na 7 (siedmiu) robotach odpowiadających postawionemu 

warunkowi. W kryterium „doświadczenie kierownika robót” oferta wykonawcy otrzymała 10 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 71,85 pkt. 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, NIP 

748-000-03-79, e-mail: pribak@poczta.fm, tel. 77 4710305 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.090.530,15 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta wykonawcy otrzymała 50,02 pkt. 

Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 

Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Robót pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na 6 (sześciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie kierownika robót” oferta 

wykonawcy otrzymała 10 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 90,02 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie dogodnym 

dla obu stron, ale nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłaniania niniejszego 

zawiadomienia. 

 

 

……………………………… 

Kierownik Zamawiającego 
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