
oznaczenie sprawy : DZ.342.58.2017 

 
 
Łódź, dnia 18.09.2017 r. 

Protokół z otwarcia ofert 

Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2017, z podziałem na 

zadania. 

1) Zamawiający na realizacje niniejszego zamówienia przeznacza kwotę  348 790,93 zł brutto.   

Zadanie Nr 1  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie      61 764,00 zł 

Zadanie Nr 2   Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu           60 930,00 zł 

Zadanie Nr 3   Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb.      83 817,52 zł 

Zadanie Nr 4   Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach      82 335,41 zł 

Zadanie Nr 5   Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu       59 944,00 zł 

2) Warunki płatności: zostały określone w tomie II SIWZ w § 6 - wzór umowy. 

3) Termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 30.11.2017 r., przy czym wycinkę drzew należy rozpocząć po okresie lęgowym 

ptaków, tj. po 15.10.2017 r., chyba, że w decyzjach wydanych przez właściwe Urzędy Gmin stwierdzono inny termin wycinki, ze względu na brak 

przeciwskazań wynikających z okresu lęgowego ptaków. W sytuacji, gdy nowe drzewa mają być posadzone w miejsce wyciętych, należy w 

pierwszej kolejności wyciąć drzewa a następnie dokonać posadzenia nowych, tak, aby został zachowany termin na zrealizowanie umowy,                    

tj. 30.11.2017r 

4) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  

 cena – 60 % 

 deklarowana ilość drzew wyciętych w ciągu 1 dnia roboczego  – 30% 

 deklarowany czas uprzątnięcia terenu po ścince ostatniego drzewa na danym odcinku drogi o jednym numerze – 10% 
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Zadanie nr 1  
Brak Ofert 
Zadanie nr 2  

Oferta nr 2 – „DREW-BUD” Zakład Utrzymania i Pielęgnacji Zieleni Łukasz Budek Komorów 15, 96-214 Cielądz 

Cena – 74 214,00 zł 

deklarowana ilość drzew wyciętych w ciągu 1 dnia roboczego  - 22 szt. 

deklarowany czas uprzątnięcia terenu po ścince ostatniego drzewa na danym odcinku drogi o jednym numerze – 2 dni 

Zadanie nr 3 

Oferta nr 1 - Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni Sp.c., Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 16  

Cena – 82 965,69 zł  

deklarowana ilość drzew wyciętych w ciągu 1 dnia roboczego  - 21 szt. 

deklarowany czas uprzątnięcia terenu po ścince ostatniego drzewa na danym odcinku drogi o jednym numerze – 2 dni 

Zadanie nr 4  
Brak Ofert 

Zadanie nr 5 

Brak Ofert 

 


