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                                                                           Staszów 21.10.2015r. 
Numer sprawy:  
DM. 2/343/3/1/2015 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  
 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) 

Zamawiający:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie  
28-200 Staszów  
ul. Drogowców 4  
tel. (015) 8643110 fax. (015) 8643619 

      email: zdpstaszow@staszowski.eu 
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

Przedmiot zamówienia:  
                           
Nazwa zamówienia publicznego: 
Wynajem jednostek sprzętowych pracujących na drogach powiatowych na terenie 
Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 . 
 
Zadanie nr 1  
Wynajem nośników do piaskarek w ilości 3 szt. wraz z zamontowaniem pługów 
odśnieżających pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego 
w sezonie zimowym 2015/2016.  ( piaskarki i pługi Zamawiającego) . 
 
Zadanie nr 2 
Wynajem nośnika wraz z zamontowaniem piaskarki o ładowności min. 4m3 i pługa 
skośnego jednostronnego do pracy  na drogach powiatowych na terenie Powiatu 
Staszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016.   ( nośnik, piaskarka, pług Wykonawcy)  . 
 
Zadanie nr 3 
Wynajem równiarek  w ilości 3 szt. wraz z obsługą do pracy przy zimowym utrzymaniu 
na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 
2015/2016.   
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone 
przez Wykonawców na poszczególne zadania : 
Zadanie nr 1  
Wynajem nośników do piaskarek w ilości 3 szt. wraz z zamontowaniem pługów 
odśnieżających pracujących na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego 
w sezonie zimowym 2015/2016.   ( piaskarki i pługi Zamawiającego) 
 
Oferta NR 1 

Firma: : Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. ul. Rak owska 40, 
28-200 Staszów  
Za cenę ofertową:  

Pozycja 1 – 12,00 zł/km  bez podatku VAT 
 

Pozycja 2 – 15,00 zł/godz  bez podatku VAT 
 
Oferowany maksymalny czas rozpoczęcia akcji  30  min  od wezwania.  

 
Uzasadnienie wyboru:  Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. ul. 
Rakowska 40, 28-200 Staszów  
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złożyło ofertę spełniającą wszystkie warunki i wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Jednocześnie, ww. wykonawca zaproponował najniższą cenę w 
związku z czym oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert 
zawartym w SIWZ. 
. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) oraz 
adres wykonawcy 

Cena za km pracy 
bez podatku VAT w 

zł 

Cena za godz 
dyżuru bez 

podatku VAT 

Liczba punktów w 
kryterium zgodnie z 

SIWZ 

1 
Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z.o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 
Staszów 

12,00 25,00 100 

2 
Firma Transportowo – Budowlano – 
Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. 
Rakowska 33, 28-200 Staszów 

15,00 25,00 78,60 

 
Planowany termin podpisania umowy w dniu 28.10.2015.  
 
 

Zadanie nr 2 
Wynajem nośnika wraz z zamontowaniem piaskarki o ładowności min. 4m3 i pługa 
skośnego jednostronnego do pracy  na drogach powiatowych na terenie Powiatu 
Staszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016.  ( nośnik, piaskarka, pług Wykonawcy)   
 
Oferta NR 1 

Firma: : Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. ul. Rak owska 40, 
28-200 Staszów 
 
Za cenę ofertową:  

Pozycja 1 – 22,00 zł/km  bez podatku VAT 
 

Pozycja 2 – 30,00 zł/godz  bez podatku VAT 
 
Oferowany maksymalny czas rozpoczęcia akcji  30  min  od wezwania. 
 
Uzasadnienie wyboru:  Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. ul. 
Rakowska 40, 28-200 Staszów  złożyło ofertę spełniającą wszystkie warunki i wymogi 
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie, ww. wykonawca 
zaproponował najniższą cenę w związku z czym oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów 
zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) oraz 
adres wykonawcy 

Cena za km pracy bez 
podatku VAT w zł 

Cena za godz 
dyżuru bez 

podatku VAT 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 
zgodnie z 

SIWZ 

1 

Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z.o.o. ul. Rakowska 40, 28-
200 Staszów 22,00 

 
25,00 

 
 

100 
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2 
Firma Transportowo – Budowlano – 
Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. 
Rakowska 33, 28-200 Staszów 

30,00 25,00 72,13 

 
Planowany termin podpisania umowy w dniu 28.10.2015. 
 
 
Zadanie nr 3 
Wynajem równiarek  w ilości 3 szt. wraz z obsługą do pracy przy zimowym utrzymaniu 
na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w sezonie zimowym 
2015/2016.   
 
Oferta NR 1 
 
Za cenę ofertową:  

190,00 zł/godz. pracy  bez podatku  VAT 
 
Oferowany maksymalny czas rozpoczęcia akcji  30  min  od wezwania. 

 
Uzasadnienie wyboru:  
Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. ul. Rak owska 40, 28-200 
Staszów  złożyło ofertę spełniającą wszystkie warunki i wymogi zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie, ww. wykonawca zaproponował najniższą 
cenę w związku z czym oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów zgodnie z kryterium 
oceny ofert zawartym w SIWZ. 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) oraz 
adres wykonawcy 

Cena za godz pracy 
bez podatku VAT w zł 

Liczba punktów w 
kryterium zgodnie z 

SIWZ 

1 
Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z.o.o. ul. Rakowska 40, 28-
200 Staszów 

190,00 100,00 

2 
Firma Transportowo – Budowlano – 
Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. 
Rakowska 33, 28-200 Staszów 

250,00 74,72 

 
 
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 
Planowany termin podpisania umowy w dniu 28.10.2015. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     _______________________ 
                                                                                                                        (imię i nazwisko) 
                                                                                                                              podpis przedstawiciela zamawiającego 
 


