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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych
Wojewodztwo t 6dzkie - Zatzqd Dr6g Wojewodzkich w Lodzi informuje, ze w wyniku pzeprowadzonego
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.j,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 702 na
odcinku Piqtek -Zgiea - I Etap wybrano oferte zlozonE pzez: Przedsigbio6two Budowy Dr6g
i Most6w ERBEDIM Sp. z o.o ul. 2elazna 3, 97-3OO Piotrk6w Trybunalski. Cena do zaplacenia jest
cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi 8 249 919,50 zl (slownie zlotych: osiem milionow dwiescie
czterdziesci dziewieC tysiecy dziewiQoset dziewietnaScie 50/1 00).

Zestawienie zloionych ofert:

Zgodnie z procedura, o ktorel mowa w ad.'.24aa ustawy Pzp i przewidzianej w specyfikacji
istotnych warunk6w zamowienia, ZamawiajEcy najpieM dokonal oceny ofert, a nastepnie zbadal, czy
wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkozystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postQpowaniu. Zamawiajqcy na sflnalizowanie zam6wienia pzeznaczyl kwotQ

5 564 572,53 zl brufto, ze wzgledu i2 wartoSo na.ikozystniejszej oferty, jest wy2sza od kwoty na

sfinansowanie zamowienia. ZamawiEacy wystqpil do ZazEdu Wojew6dztwa L6dzkiego o wyrazenie

zgody na zwiQkszenie Srodk6w do wartosci najkozystniejszej oferty. Uchwalq m 1515118 Zazadu
Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 06.11.2018r uzyskal zgodQ na zaciAgniecie pzez ZatzAd Ofig
Wojewodzkich w todzi zobowiqzania do wysokosci oferty najkozystniejszej tj. do kwoty I 249 919,50 zl
(slownie zlotych: osiem milionOw dwieScie czterdziesci dziewiec tysiQcy dziewieoset dziewigtnascie

50/100).
Ocena zloionych of€rt:
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
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doSwiadczeniE
kierownika budowy

(w okresie ostatnich 8 lat

w miesiqcach)

1

Przedsiebiorstwo Budowy D169 i Most6w
ERBEDIM Sp. z o.o ul. Zelazna 3,97-300
Piotrk6w Trybunalski.

8 249 919,50 96

STRABAG Sp. z o.o
ul. Pazniewska 10

05-800 Pruszk6w

++s$w
9 656 970,10

96 48

PunKacja

LEcznie
DoSwiadczenie kierownika

budowy
(waga 20 %)

Dlu9056 okresu rgkojmi

lwaga20 %)

Numer
oferty

1002060

91.262A2051.262

48

Csna
(waga 60 %)

201



Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowieft publicznych, oferta zlo2ona pzez wykonawce:
Przedsiebiorstwo Budowy Dr6g i Most6w ERBEDIM Sp. z o.o ul. Zelazna 3, 97-3OO piotrk6w
Trybunalski zostala uznana za najkozystniejszA na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji
istotnych warunk6w zamowienia, jakimi byty: cena (60 %), dlugosd okresu rgkojmi (20 %),
doswiadczenie kierownika budowy (20 %),

Zgodnie z przedlo2onymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postQpowantu.

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zaeedu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi. Dane osobowe pzeh,vazane bqdq w
celu realizacji czynnosci uzedowych Wiqcej informacji znajduje siQ na stronie internetowej www zdw lodz ot w zakladce ,,Ochrona
danych osobowych".
lnformacja o wyborze oferty zostala zamieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi oraz na tablicy
ogloszei Zamawiajacego w dniu ........:...2018 r.


