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Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie
w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 w podziale na zadania:

ZADANIE NR 1 Obwód Drogowy Głogów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych1 (dalej: ustawa Pzp), informuje, iż w 
wyniku przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wybór Wykonawcy dla zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie
w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 w podziale na zadania:
ZADANIE NR 3 Obwód Drogowy Lubin Zachód

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

ROTOMAT Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 134, 54 – 062 Wrocław z ceną ofertową: 7 254 109,50 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej ofertom

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej SWZ), którymi były:
Cena (C) – 60 % = 60 pkt,
Sprzęt (S) – 40 %= 40 pkt,

1) W kryterium „Cena” liczbę punktów przyznanych danej ofercie obliczono na podstawie ceny 
oferty zgodnie ze wzorem podanym w punkcie 21.1.1. Instrukcji dla Wykonawców (zwanej 
dalej IDW).

2) W kryterium „Sprzęt” liczbę punktów przyznanych danej ofercie na podstawie zadeklarowanej 
przez Wykonawcę liczby nośników spełniających warunek minimalnego roku produkcji (tj. 
2005r.) zgodnie z opisem podanym w punkcie 21.1.2. IDW.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz SWZ 
i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00 pkt., obliczoną 
zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w pkt. 21 IDW - Tom I SWZ. 

1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), zwana 
dalej ustawą Pzp



Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców wraz ze 
streszczeniem oceny i porównaniem ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny 
ofert oraz łączną punktacją.

Numer 
oferty

Nazwa (firma)
i adres 

Wykonawcy

Kryterium
„Cena”
(PLN)

Liczba 
punktów 

przyznanych 
w kryterium 

„Cena”
[max 60 pkt]

Kryterium
„Sprzęt”

Liczba 
punktów w 
kryterium 
„Sprzęt” 

 [max 40 
pkt]

ŁĄCZNA 
Liczba 

punktów

1
ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134, 
54 – 062 Wrocław 

7 254 109,50 60

8 szt. nośników do 
pługo-solarek i 
pługów, które będą 
wykorzystane do 
realizacji zadania
z rokiem produkcji 
minimum 2005r.

40 100

3

Zakład Transportowy 
i Ogólnobudowlany 
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62 
68 – 300 Lubsko

7 923 045,00 54,93

8 szt. nośników do 
pługo-solarek i 
pługów, które będą 
wykorzystane do 
realizacji zadania
z rokiem produkcji 
minimum 2005r.

40 94,93

Informacja o odrzuconych ofertach:

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

Dokument podpisany elektronicznie przez:
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