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O.WR.D-3.2412.68.2021.2.umb

Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział 
w niniejszym postępowaniu 
zgodnie z rozdzielnikiem 

nr ref. O.WR.D-3.2412.68.2021
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego 
pn.: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2021-2025 zarządzanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we 
Wrocławiu w ciągu i nad drogami 8e, S8e, A8e od km 0+000 do km 29+219

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając, na postawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych1, Zamawiający 
zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Bieżące 
utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2021-2025 zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w ciągu 
i nad drogami 8e, S8e, A8e od km 0+000 do km 29+219”, przeprowadzonego zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez konsorcjum 
firm: Lider: ZABERD Sp. z o.o.  ul. Bystrzycka 24 ; 54-125 Wrocław (przed przekształceniem 
prawnym: ZABERD SA ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław) Partner : ROTOMAT Sp. z o.o. ul. 
Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

z zaoferowaną ceną brutto : 5 148 142,61 złotych

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej ofertom:

Zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp Zamawiający przedstawia uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej 
oferty, podaje nazwy (firmy) siedziby i adresy 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 Pzp, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w dokumentach zamówienia, którymi były:

Cena (C) – 60 % = 60 pkt.

Okres gwarancji jakości na wskazaną część robót (G) – 30 % = 30 pkt.

Aspekt społeczny (As) – 10% = 10 pkt. 

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). 
Wykonawca uzyskał 60 punktów. 

W kryterium „Okres gwarancji”: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w Formularzu 2.2 „Kryterium 
pozacenowe” oświadczył, że udzieli 48 miesięcy gwarancji jakości na wskazaną część robót. Zgodnie 
z przyjętymi zasadami oceny ofert w tym kryterium, wykonawcy przyznano 30 punktów.

W kryterium „Aspekt społeczny”: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w Formularzu 2.2 „Kryterium 
pozacenowe” oświadczył, że zatrudni 5 osób do realizacji zamówienia na umowę o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Zgodnie z przyjętymi zasadami oceny ofert w tym kryterium, wykonawcy 
przyznano 10 punktów.

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



Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyskała 
najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100 punktów, obliczoną zgodnie ze 
wzorami zamieszczonymi w pkt. 21.2. Idw, Tom I SWZ.

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.
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Łączna 
liczba 

punktów

1

Konsorcjum firm:
Lider : Saferoad Grawil Sp. z 
o.o. 
ul. Komunalna 7, 87-800 
Włocławek
Partner : ES-BUD MOSTY 
Emilian Sobczyszyn 
ul. Akacjowa 12 
55-010 Święta Katarzyna

6 054 059,05 51.02 48 miesięcy 30

 
Wykonawca 
zatrudni 5 
osób do 
realizacji 

zamówienia 
na umowę o 

pracę w 
pełnym 

wymiarze 
czasu pracy

10
91.02

2

Konsorcjum firm:
Lider : ZABERD Sp. z o.o. 
(przed przekształceniem 
prawnym: Zaberd SA) 
ul. Bystrzycka 24, 54-215 
Wrocław
Partner : ROTOMAT Sp. z 
o.o. – Partner konsorcjum 
ul. Stabłowicka 134, 54-062 
Wrocław

5 148 142,61 60.00 48 miesięcy 30

 
Wykonawca 
zatrudni 5 
osób do 
realizacji 

zamówienia 
na umowę o 

pracę w 
pełnym 

wymiarze 
czasu pracy

10
100

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden 
Wykonawca.

Informacja o odrzuconych ofertach:

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne 
oferty. 

Zatwierdził:
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