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Zazqd Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul Sienkre*icza 3

90'113 Lodi
ret.42 616 22 50
fex 42 616 22 51

Lodz, .Q\1....lipca 2018 r
D2.342.27.13.2018

Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

w imieniu Wojewodztwa L6dzkiego - ZanAdu DrOg Wojewodzkich w Lodzi informu.ie, Ze

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Wykonanie remont6w nawiezchni
bitumicznych na odcinkach dr6g wojew6dzkich administrowanych pnez Zaned Dr6g

Wojew6dzkich w Lodzi z podzialem na zadania" dokonano wyboru najkozystniejszych ofert. Po

pzeprowadzeniu postepowania o udzielenie zam6wienla publicznego wybrano oferty :

Zadanie 1:

Konsorcjum firm:

Przedsiebiorstwo Budowy Dr6g i Most6w'ERBEDIM' Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Tryb., ul. Zelazna

3- lider konsorcjum

Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrkow Tryb., ul. Poludniowa 17l19 -
partner konsorcjum

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujacq do umowy i wynosi: 800 174,36 zl (slownie zlotych:

osiemset tysiecy sto siedemdziesiqt cztery 36/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
tzll

Sk16cenie
CZASU

iealizacji
zadania

Dlugo56
okresu
rekojmi

(miesiace)

5

Konsorcjum firm:
Pzedsiebiorstwo Budowy D169 i lvlost6w
'ERBEDIM'Sp z o.o. 97-300 Piokkow
Tryb , ul Zelazna 3- lider konsorcjum
PzedsiQbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Tryb., ul
Poludniowa 17l19 - partner konsorcium

800 174,36 1 5.'t 0.2018 60

www.zdw.lodz.ol
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzqdu DrOg Wojew6dzkich w Lodzi. Oane osobowe pzetwarzane bqda w
lelu realizacji czynno6ci urzedowych oraz w celu zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego Wjecej

informaqi znajduje siq na stronie internetowej zamawaajqcego www.zdw.lod2.pl w zakladce ,Ochrona danych osoborlch" oraz na
stronie intemetowej Urzqdu Zam6wied publicznych www.uzp.gov.pl

Numer
oferty



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punklacja

,cena"
(waga
60o/")

,,Sk.6cenie
czasu

realizacji
zadania"

(wasa 20 o/o)

,,DlugoSC
okresu

rekojmi"
lwaga 20 06l

lqcznie

5

Konsorqum firm:
Pzedsiebiorstwo Budowy Dr6g i
Most6w'ERBEOIM' Sp. z o.o. 97-
300 Piot*6w Tryb., ul.zelazna 3-
lider konsorcjum
Przedsigbio6two Rob6t Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. 97-300
Piotft6w Tryb., ul. Poludniowa 17l19
- partner konsorcjum

60 2a 20 100

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, oferta zlo2ona gtzez wlw wykonawcQ

zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteriow okre6lonych w specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 %), skr6cenie czasu realizacji zadania (waga 20 o/ol

i dlugosc okresu rekojmi (waga 20 %).

umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien

Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

Zadanie 2i

Konsorcjum firm

Pzedsiebiorstwo Budowy Dr6g i Mostow 'ERBED|M' Sp. z o.o. 97-300 piotrk6w Tryb., ut. Zetazna

3- lider konsorcjum

PrzedsiQbiorstwo Robot Drogowo-Mostowych sp. z o.o. 97-3oo piotrkow Tryb., ul. poludniowa '17l19 -
partner konsorcJUm

Cena do zaplacenia jest cena obowiEzujqcq do umowy i wynosi: 726 2ZO,B4 zl (slownie zlotych:

siedemset dwadziescia szes6 tysiecy dwiescie dwadziescia 84/1OO).

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lztl

Sk16cenie
czasu

realizacji
zadania

DlugoSc
okresu
rekojmi

(miesiqce)

5

Konsorqum firm:
PrzedsiQbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w
'ERBEDIM'Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w
Tryb., ul. Zelazna 3- lider konsorcjum
PrzedsiQbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Tryb., ul.
Poludniowa 17l19 - partner konsorcium

726 220,84 15.10.2018 60

www.zdw.lodz.pl

Zestawienie i ocena zlo2onych ofert:



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

,,cena"
(waga
60o/0)

,,Sk16cenie
czasu

realizacji
2adania"

(waaa 20 o/o\

,,Dlugo56
okresu

rQkojmi"
(waga 20 %)

lqcznie

Konsorqum firm:
PzedsiQbiorstwo Budowy Drdg i

Most6w'ERBEDIM' Sp. z o.o. 97-
300 Piotrk6w Tryb., ul aelazna 3-
lider konsorcjum
Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o. 97-300
Piotrk6w Tryb., ul. Poludniowa 17l19
- partner konsorcjum

60 20 20 100

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych, oferta zlozona przez wlw wykonawce

zostala uznana za najkozystniejsza na podsta\Mie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), skrocenie czasu realizacjl zadania (waga 20 o/o\

i dlugosi okresu rekojmi (waga 20 %).

Umowa zostanie zawafta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowten
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3:

Konsorcjum firm:

Przedsiebiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Trybunalski ul. Poludniowa

'17l19 - lider konsorcJum

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow ,,ERBEDIM' Sp. z o.o. 97-300 Piotrkow Trybunalski ul.

Zelazna 3 - partner konsorc.ium

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: I 213 098,29 zl (slownie

ztotych: jeden milion dwaescie tzynascie tysigcy dziewiecdziesiat osiem 29l100).

Zestawienie i ocena zlo2on ofe rt

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lzll

Skrocenie
czasu

realizacji
zadanaa

DlugoSc
okresu
rekojmi

(miesiace)

1

PzedsiQbiorstwo Budowy Dr6g i irost6w
Sp. z o.o. ul Kolejowa 28 05-300 Mi6sk
Mazowiecki

1 699 434,09 15.10.2018 60

2

Konsorcjum finh:
Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Trybunalski ul.
Poludniowa 17l19 - lider konsorcjum
Pzedsiebio6two Budowy DrOg i Most6w

"ERBEDIM" Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w
Trybunalski ul. zelazna 3 - partner
konsorcium

1 213 098.29 15.10.2018 60

www.zdw.lodz.pl

Numer
oferty



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

,,Sk16cenie
czasu

rcalizacji
zadania"

lwaga 20 o/o\

,,Dlu9o6c
okrcsu
rekoimi"

lwaga 20 o/a)

lEcznre

1

Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i
Mostow Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-
300 Miisk Mazowiecki

42.83 20 2A 82,83

2

Konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-
lilostowych Sp. z o.o. 97-300
Piotrk6w Trybunalski ul Potudniowa
17119 - lider konsorcjum
Pzedsiebiorstwo Budowy D169 i

Mostdw ,ERBEDIM" Sp. z o o 97-
300 Piotrk6w Trybunalski ul.
Zelazna 3 - partner konsorcjum

60 20 20 100

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, oferta zlozona peez wlw wykonawcQ

zostala uznana za najkozystnie.isza na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych

warunk6w zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), skr6cenie czasu realizacji zadania (waga 20 o/ol

i dlugoSC okresu rekojmi (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zam6wiei
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 4:

PrzedsiQbiorstwo Budowy DrOg i Most6w Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Minsk Mazowiecki

Cena do zaplacenia jest cena obowiqzujqcq do umowy iwynosi: 399 891,51 zl (slownie ztotych

trzysta dziewiQCdziesiqt dziewieC tysiecy osiemset dziewiqcdziesiqt jeden 51/100).

Zestawienie i ocena zlozo h ofert:

Numer
oferly

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

,,cena"
(waga
60%)

,,Sk16cenae
czasu

rcalizacji
zadania"

lwaaa 20 o/o)

lqcznie

1

Pzedsiebiorstwo Budowy Dr6g i

Mosl6w Sp. z o.o. ul Kolejowa 28 05-
300 Mirisk Mazowiecki

60 2a 20 100

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowiei publicznych, oferta zlozona ptzez wlw wykonawce

zostala uznana za najkorzystniejszq na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, .iakimi byly cena (waga 60 %), skr6cenie czasu realizacji zadania (waga 20 yo)

i dlugoSd okresu rgkojmi (waga 20 %).

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lzll

Skrocenie
czasu

realizacji
zadania

DtugoSc
okresu
rekojmi

(miesiace)

1

Przedsiebiorstwo Budowy Dr6g iMost6w Sp
2 o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mihsk
lvlazowiecki 399 89'1,51

15.10.2018 60

www.zdw.lodz.pl

"@na"
(waga
60%)

,,Dlugo56
okresu
rQkojmi"

(waga 20 o/o)



Umowa zostanie zawarta w terminie okre6lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 5:

PrzedsiQbiorstwo Rob6t Drogowych S.A. ul. L6dzka 108, 99-200 PoddQbice

Cena do zaplacenia jest cena obowiazujAca do umowy i wynosi: 779 534,64 zl

zlotych: siedemset siedemdziesiat dziewiQe tysiecy piQcset trzydziesci cztery 64/100).

(slownle

Zestawienie i ocena zlo2on h ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

,,cena"
(waga
60%)

,,Sk16cenie
czasu

rcalizaqi
zadania

(waaa 20 V.)

"DlugoSC
okresu

rQkojmi"
(waga 20 o/o)

lqcznie

3

Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowych
S.A. ul. Lodzka 108, 99-200
Poddebice 60 20 20 100

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlo2ona ptzez wlw wykonawcg

zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kMeri6w okreslonych w specyfikacji istotnych

warunkow zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 %), skrocenie czasu realizacji zadania (waga 20 o/o)

i dlugosi okresu rQkojmi (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowieri
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 6:

Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60, 98-200 Sieradz

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzu.,qcq do umowy i wynosi: 1 323 066,77 zl

zlotych: jeden milion trzysta dwadziescia trzy tysiace szescdziesiqt sze5' 771100)..

(slownie

Zestawienie i ocena zlo2on ch ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lzt)

Skrocenie
czasu

rcalizaql
zadania

Dlug066
okresu
rekojma

(miesiace)

3
Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowych S A ul
Lodzka 108, 99-200 Poddebice 779 534.64 15.10.2018 60

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
tzll

Sk16cenie
czasu

.ealizacji

zadania

DlugoSc
okresu
rekojmi

(miesiqce)

1 323 066,77 15.10.20184
Pzedsiqbiorstwo Rob6t Drogowych i

Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60, 98-200
Sieradz

60

www.zdw.lodz.pl



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy ,,cena"

(waga
60o/o)

,,Sk16cenie
czasu

realizacja
zadania"

(waaa 20 o/o\

,,Dlugo56
okresu
rekojmi"

(waga 20 o/ol

lqc2nie

4

Pzedsiebrorstwo Rob6t Drogowych
S.A. ul. L6dzka 108, 99-200
Poddebice 60 20 20 100

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlozona ptzez wlw wykonawcQ
zostala uznana za najkozystniejsza na podstawae kMeriow okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), skrocenie czasu realizacji zadania (waga 20 o/o)

i dlugoso okresu rekojmi (waga 20 %).

umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pra\Mo zam6wiei
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

p.o

n$inz.

.DY RA

nihowski

lnformacja o wyborze najkozystniejszej oferty zostala wywieszona na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajqcego oaz zamieszczona na stronae internetowej ZDWwLodzt wdniu Ch...07.20.18r

www.zdw.lodz.pl

Punktacja:


