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dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wojewódzkich nr 297, 350 i 363  

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 297, 

350 i 363. Zadanie nr 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297; Zadanie nr 2 – 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350; Zadanie nr 3 – przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 363” dokonano wyboru wykonawców poszczególnych zadań: 

 

 

 

1. Zadanie nr 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 

 

Wybrana została oferta nr4  

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. 

Kaczawska 19,  58-514 Jelenia Góra  

Cena brutto oferty: 342.197,32 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 95 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Sumaryczna punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 100 pkt 

 

Pozostałe oferty:  

 

Oferta nr1 

SKANSKA S.A.,  

ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

Cena brutto oferty: 605.394,78 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 53,7 pkt 



Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 58,7 pkt 

 

 

Oferta nr2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

Jałowiec 56, 59-800 Lubań 

Cena brutto oferty: 471.188,15 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 68,99 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 73,99 pkt 

 

 

Oferta nr3 

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

ul. Dworcowa 26 

58-460 Jelenia Góra 

Cena brutto oferty: 372.223,39 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 87,34 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 92,34 pkt 
 
 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców/Oferentów. 

Nie została odrzucona żadna oferta.  

Umowa zostanie zawarta w trybie art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
 
 

 

2. Zadanie nr 2 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 

 

Wybrana została oferta nr4  

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. 

Kaczawska 19,  58-514 Jelenia Góra  

Cena brutto oferty: 345.506,51 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 95 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 100 pkt 

 

Pozostałe oferty:  

 

Oferta nr1 

SKANSKA S.A.,  

ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

Cena brutto oferty: 361.034,67 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 90,91 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 



Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 95,91 pkt 
 

 

Oferta nr2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

Jałowiec 56, 59-800 Lubań 

Cena brutto oferty: 441.984,14 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 74,26 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 79,26 pkt 

 

 

 

Oferta nr3 

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

ul. Dworcowa 26 

58-460 Jelenia Góra 

Cena brutto oferty: 442.452,24 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 74,18 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 79,18 pkt 
 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców/Oferentów. 

Nie została odrzucona żadna oferta.  

Umowa zostanie zawarta w trybie art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
  
 

3. Zadanie nr 3 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 

 

Wybrana została oferta nr4  

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. 

Kaczawska 19,  58-514 Jelenia Góra  

Cena brutto oferty: 91.968,45 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 95 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 100 pkt 

 

Pozostałe oferty:  

 

Oferta nr1 

SKANSKA S.A.,  

ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

Cena brutto oferty: 119.518,78 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 73,1 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 78,10 pkt 
 



Oferta nr2 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

Jałowiec 56, 59-800 Lubań 

Cena brutto oferty: 117.706,33 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 74,23 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 79,23 pkt 

 

Oferta nr3 

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 

ul. Dworcowa 26 

58-460 Jelenia Góra 

Cena brutto oferty: 120.845,37 zł 

Gwarancja udzielona ponad wymagane 36 miesięcy – 12 miesięcy 

Ilość otrzymanych punktów za zaproponowaną cenę oferty – 72,3 pkt 

Ilość otrzymanych punktów za dodatkowy okres gwarancji – 5 pkt 

Punktacja wg kryteriów określonych w SIWZ – 77,30 pkt 
 
 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców/Oferentów. 

Nie została odrzucona żadna oferta.  

Umowa zostanie zawarta w trybie art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Otrzymują: 

1. SKANSKA S.A. Warszawa 

2. PRD Sp. z o.o. Lubań 

3. JPRD Sp. z o.o. Jelenia Góra 

4. SPRD Sp. z o.o. Jelenia Góra 



 
 


