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D2.342.70.2016 t-6d2, dnia 0\.Ot.Zott r.

Wszyscy Wykonawcy

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi po ponownej analizie dokumentow w postgpowaniu o
zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,sprzqtanie
pomieszczert w 2017 toku zarzEdu Dr6g woiew6dzkich w Lodzi , Rejon6w Drog wojew6dzkich
obwod6w Drogowych z podzialem na zadania" informuje, ze uniewaznia czynnose wyboru
najkozystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 5 Rejon Dr6g Wojew6dzkich w poddgbicach.

Dzialanie Zamawialqcego jest uprawnione w Swietle przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.

Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. z 2015r. pol.2164 ze zm) bowiem celem wszczqcia
i prowadzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego jest zawarcie waznej
i niepodlegajqcej uniewaznieniu umowy. czynnosci Zamawialqcego podejmowane w toku postgpowania
powinny przede wszystkim zmierzac do skutecznego udzielenia zam6wienia (zawarcia waznej umowy).
Zam6wienia udziela sig wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. postgpowanie ma
prowadzic do wyboru wykonawcy niepodlegajqcemu wykluczeniu. Tym samym Zamawiajqcy jest
uprawniony do uniewaznienia z wlasnej inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonywania
badania i oceny ofert, gdy tylko stwierdzi, 2e zachodzqtakie okolicznoSci (tak: wyrok Krajowej lzby
odwolawczejz dnia 7 lutego 2013 r. sygn. akt. Kto 131/13, Kto 137t13, Kto 172t13, KtO 187/13)

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi informuje, 2e w zwiqzku z uniewaznieniem wyboru
najkozystniejszej oferty dokonano ponownej czynno5ci badania, oceny i wyboru najkozystniejszej
oferty dla Zadania nr 5 ,,spzqtanie pomieszczen Rejonu Dr6g Wojewodzkich w poddqbicach,, 

.

W Formulazu wyceny dot. Zadania nr 5 ,,sprzqtanie pomieszczen Rejonu Dr6g Wojewodzkich
w Poddgbicach" stwierdzono oczywistq omylkq rachunkowq. Na podstawie art. g7 ust. 2 p. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz.U. z 2O1S r. poz. 2164.), Zamawiajqcy
poprawia oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.

W zwiqzku z powyzszym na Zadanie Nr 5 Sprzqtanie pomieszczeh Rejonu Drog Wojewodzkich w
Poddgbicach" wybrano ofertg zlozonqprzez: ,,BA-ZA-ZAPART i SyN" Sp. i. ul. Kunickiego g, 9S-2OO
Pabianice

cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi brutto : sB 213,44 zl
(slownie zlotych: piqcdziesiqt osiem tysiqcy dwiescie tizyniscie 44t1oo).

Zgodnie z arl.91 ustawy Prawo zamowieh publicznych, oferta zlozona przezwlw wykonawcqzostala uznana za 
-l4kgrzvstniejszq w p.rzedmiotowym postqpowaniu na podstawie 'kryterium

okre6lonego w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, jakim' byla cena twaga kryteriurn 60%),
,,ekologiczne stosowanie material6w i Srodk6w do spzqtanii" 1wa!a kryteiiui;10%o), ,,koncepcjanadzorowania" (waga kryterium 16%), ,,zatrudnienie minimum jednej osoUy bezrobotnej,, twadakryterium 14%). wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

www.zdw.lodz.pl



Zestawienie iocena zlozonych ofert na Zadanae Nr 5

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kMeria

llo6c ounkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i Srodk6w

do spzatanaa
l1056 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

lloSC punkt6w

Zakudnienie
manimum jednej

osoby
bezrobotnej

llosd punkt6w

Leczna
lloS6

punkt6w

2.
,,BA-ZA-ZAPART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego 9
95-200 Pabianice

56 438S4
58 213,44

60p. 10 p. 0p. 0p. 70 0.

3.
INWEI4ER Serwis Sp. z o.o.
ul. LEkowa 3/5, 90-562 L6dz 42 508,80 Oferta odzucona

umowa zostanie zawarta.zgodnie z.art. 94 ust. r pkt. 2) ustawy prawo zam6wieh pubricznych,
po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

oferta INWEMER serwis sp. z o.o. ur. t qkowa 3/s, 9o-s62 L6dz zrozona na zadanie nr 5zostala odzucona z postepowania na podstawie;rt. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pip 
, tr"se 
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ni"odpowiada tresci srwz". w formurazu oferty dra zadania nr s wytonawc- ;" ;;.;;;;i -llon"1 .dw6ch opcji - a'1) lub a2), wymaganego pkt. 5 e.
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lnformacia o uniewaznieniu postepowania i.ponownej czynnoSci wyboru najkozystniejsze.J oferty zostalazamieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi oraz na tabiicy ogrolzen'zam;wi"ii""g; * oni,V!,.ot.zott r.
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