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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zamowiei publicznych

wojewodztwo Lodzkie - zazad Dr6g wojew6dzkich w t odzi informuje, 2e w wyniku pzeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na. ,,Rozbudowa ctrcgi wojew^dzkiej Nr 726 na
odcinku Opoczno - 2arn6w - budowa obwodnicy m. Wqgtany,'Wbrano oferte zlozonq pzez :

TRAKT S.A. G6rki Szczukowskie 1 UKietc. 26-065 piekosz6w.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujecq do umowy i wynosi: 107g5004,g2 zl
(slownie ztotych: dziesieo milion6w siedemset osiemdziesiqt piQC tysiecy cztery g2l1OO).

Zesta\ ienie ofe( zlozonych do 18.10.2018 r.:

EE
=.9zo Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena

(w zl)

Dlugoac okrBou
rQkojmi

(w miesiqcadr)

Dosniadczonie
kierorinika

budowy

Do6rirdczonh
kierownila

roMt
drogovJych

1 11 979 103,s5 72 48 36

2 TRAKT S.A. G6rki Szczukowskie 1 k/Kietc
26{65 Piekosz6w 10 785 004,82 108 48 35

3 PzedsiQbio6two Robol DrogoureMostovi/yd Sp. z o.o
ul. Poludniowa 17l19, 97-300 Piotrtdw Trybunatski

11 563 s2s,00 108 54 39

4. 74 r94 177,70 108 48 36

www.zdw.lodz.pl

Lod2, Q.6. tistopada 2018 r.

Dolyczy. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiei Nr 726 na odcinku Opoczno - 2arn6w - budowa
obwodnicy m. Wqglany."

Na podstawie art. 92 ust.1pkt 3) ustawy pzp informuje, 2e oferta zlozona peez. przedsiQbiorstwo

Budowy Dr6g i Most6w Sp z o.o. ul. Kolejo\Ma 28, o5-3oo Mirlsk Mazowiecki zostala odzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poniewaz jej tres6 nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych
warunk6w zamowienia. wykonawca nie zalaczyl do ofe(y pelnego formularza wyceny ofertowej,
zalqczyl jedynie zbiorcze zestawienie kosztow dla poszczeg6lnych bran2. zgodnie z pkt. 15.6 slwZ :

,,wykonawca obliczajEc ceng oferty musi uwzglqdnic w formulazu wyceny ofertowej wszystkie podane

tam i opisane pozycje. Wykonawca nie mo2e samodzielnie wprowadzac zmian do tresci formulaza
wyceny ofertowei (poza uzupelnieniem cen)." zgodnie z wyrokiem Kra.iowe lzby odwolawczej z

15.04.2014 r., sygn. akt Klo 687l14,.,,Kosztorysowy charakter wynagrodzenia pzesqdza, 2e zawartosc
kosztorys6w ofertowych stanowi tresC oferty, o kt6rej mowa w art. 89 ust. 1 pkl 2 p.z.p. Ujgcie w
kosztorysach ofertowych we wlasciwych pozyclach wymaganego zakresu prac oraz ich prawidlowa

PzedsiQbiorstwo Budowy Dr6g i Mostdw Sp z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Miisk Maz.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Pazniewska 10,

05-800 Pruszkow



Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlozona przez : TRAKT S.A.

G6rki szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekosz6w zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie

kryteriow okreslonych w specyfikac.ii istotnych warunk6w zamowienia, jakimi byly: cena (60 o/o), dtugosc

okresu rekojmi (20 %), doswiadczenie kierownika budowy (12 %), doswiadczenie kierownika rob6t

drogowych (8 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

p.o TORA

fitgr inz tr NEnihoushi

lnformacja o wyborze oferty zostala z?mieszczona na slronie internetowej ZOW w Lodzi otaz na
tablicy oglosieri Zamawiajqceg6 w antu Q.Q.lt.ZOfi r

Administratorem danych osobowych jest Dyreklor Zatzqdu Otq WojewOdzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwazane bQdE w celu realizacji
czynnoSci uzQdowych oraz w celu zwiEzanym z postgpowaniem o udzielenie zamotvienia publicznego. Wiecej informacji znaiduje sie na stronie

Punktacja

Cena
(w zl)

0lwo6a ol@su rekoimi
(w mieshcadr)

Dotwiadc?enie
kiercwnika budoxy

{w mr6siqp&h)

ooswiadczenie
kierownika obdt

drcgqwydr (w miesiaah
LEcznie

1 oferta odzucona art. 89 ust. 'l pkt 2) p.z.p

2 60,00 20 't2 8 100

55,96 20 12 95,96

4 45,59 20 I

inlemelowej w,aw zdw lodz pl w zakladce ,Ochrona danych osobowych'oraz na stronie inlernetowej Uzgdu Zam6wiei publicznych

wycena pozwala zamawiajqcemu na etapie badania i oceny ofert na por6wnanie ofert z zachowaniem

zasad z art. 7 ust. 1 p.z.p." Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem, ktory podlegatby uzupelnieniu na

podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. i nie.iest dokumentem, o kt6rym mowa w art. 25 p.z.p. 11. dokumentem

slu2qcym potwierdzeniu spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, spelniania przez oferowane

dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych pzez zamawiajEcego, czy
potwierdzajqcym brak podstaw do wykluczenia (KlO sygn. akt KIO 1493/'12). Tym samym tres6 zlo2onej

przez Przedsiebiorstwo Budowy Dr6g iMost6w Sp z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mirlsk Mazowiecki

oferty nie odpowiada tresci specyfikacJi istotnych warunk6w zam6wienia i na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2

oferta podlega odzuceniu.

Punktacja pzyznana zlo2onym ofertom:

Numer

olerty

12 85,59


