
oznaczenie sprawy : DZ.342.88.2017 
 

                                                     
Łódź, dnia 28.12.2017 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
     Oczyszczanie dróg wojewódzkich w obszarach zabudowanych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2018 - 
2019 wraz z usuwaniem padłej zwierzyny leśnej (dzikiej), z podziałem na zadania – 3 zadania. 
 
Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - oczyszczanie w obszarach zabudowanych pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 482 (Ksawerów-
Dobroń), tj. oczyszczanie jezdni, chodników oraz wpustów ulicznych ze studniami i osadnikami w latach 2018 - 2019. – 70 461,92 zł brutto 
 
Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu - oczyszczanie w obszarach zabudowanych pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 480, ul. POW w 
Sieradzu w km 318 + 161 – 323 + 331, tj. oczyszczanie jezdni, chodników, opróżnianie koszy ulicznych z nieczystości oraz usuwanie skutków zdarzeń 
drogowych wraz z usuwaniem padłej zwierzyny leśnej (dzikiej) w latach 2018 – 2019 – 63 874,66 zł brutto 
. 
Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach - oczyszczanie w obszarach zabudowanych pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 710 w km  60 + 
213 – 74 + 894, tj. oczyszczanie jezdni, chodników oraz usuwanie skutków zdarzeń drogowych wraz z usuwaniem padłej zwierzyny leśnej  (dzikiej) w latach 
2018 - 2019.  – 18 479,23 zł brutto. 
 
2.  Termin wykonania zamówienia  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r. 
3. Warunki płatności: zostały określone w tomie II SIWZ w § 5- wzór umowy. 
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  
 

Lp. 
 
                               Rodzaj   kryterium 

  
          Waga % 

1 Cena „(C)” 60% 

2 
„skrócenie czasu jednokrotnego wykonania letniego     ( cykliczne)   mechanicznego 

omiatania jezdni, chodników wpustów ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu”,K” 

40% 

 
 

 
Lp 

 
kryterium”. skrócenie czasu jednokrotnego wykonania letniego  ( cykliczne)   mechanicznego omiatania jezdni, chodników wpustów ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu -”,(K) 

1 skrócenie czasu jednokrotnego wykonania letniego     ( cykliczne)   mechanicznego 
omiatania jezdni, chodników wpustów ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu d0 10 dni  

0 pkt. 

2 skrócenie czasu jednokrotnego wykonania letniego   ( cykliczne)   mechanicznego 
omiatania jezdni, chodników wpustów ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu do 9 dni  

20 pkt.  

3 skrócenie czasu jednokrotnego wykonania letniego   ( cykliczne)   mechanicznego 
omiatania jezdni, chodników wpustów ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu do 8 dni  

40 pkt. 
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ZADANIE NR 1 

 

 

ZADANIE NR 2 

 

 

ZADANIE NR 3 

 

kryterium: cena   (C)- waga kryterium) - 60 % 

 

kryterium: cena   (C)- waga 
kryterium) - 60 % 

 

kryterium: cena   (C)- waga kryterium) - 
60 % 

 

skrócenie czasu jednokrotnego wykonania 
letniego ( cykliczne)   mechanicznego 
omiatania jezdni, chodników wpustów 

ulicznych oraz innych elementów 
utwardzanych drogi w danym cyklu”,K” 

(waga kryterium) - 40 % 
 

skrócenie czasu jednokrotnego 
wykonania letniego ( cykliczne)   

mechanicznego omiatania jezdni, 
chodników wpustów ulicznych oraz 

innych elementów utwardzanych 
drogi w danym cyklu”,K” (waga 

kryterium) - 40 % 
 

skrócenie czasu jednokrotnego 
wykonania letniego ( cykliczne)   

mechanicznego omiatania jezdni, 
chodników wpustów ulicznych oraz 

innych elementów utwardzanych drogi 
w danym cyklu”,K” (waga kryterium) - 

40 % 
 

1 

 

GREEN-PARK Sp. z o.o. 

 97-500 Radomsko ul. Sanicka 26 

 130 383,76 zł   

 do  8  dni   

2 

 

DRIMS Dorota Chabowska- Rapel  

ul. Pionierów 55, 62-510 Konin 

 65 602,66 zł  

 do  8  dni  

 

 

 

 

 

 


