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ZazEd DrOg VJojewodzkich w Lodzi
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90.1 13 L6dl

tet. 42 616 22 50
iat. 42 616 22 5i
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Lodz, 

^7 
maja 2018 r

Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Na podstawie a,t. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zamowied pubricznych
w imieniu wojewodztwa L6dzkiego - zarzEdu Dr6g wojewodzkich w t-odzi informuie, ze
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na: ,,wykonanie remont^w nawierzchni
bitumicznych drog wojew6dzkich administrowanych przez zazqd Drog wojew\dzkich w Lodzi
w 2018 r. z podzialem na zadania" dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano oferty :

Zadanie 1j
Przedsiebrorstwo Robot Drogowo-Mostowych sp. z o.o. 9z-300 piotrk6w Trybunalski ut. poludniowa

17 t19

cena do zaplacenia jest cenq obowiqzuiEcq do umowy i wynosi: 1 391 007,00 zr (slownie
zlotych: .ieden milion trzysta dziewig6dziesiEt jeden tysiecy siedem OO/1OO).

Zestawienie i c,cena zlo2onych ofert:

Firma ('nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy llosc brygad Czas reakcji

S
Poludnroiva 17119

'1 391 007.00 3

Punktacja
Numer
oferty

3

rzedsiqbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych
p. z o o 97-300 Piotrk6w Trybunatski ul

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Przedsrqbiorstwo Rob6t Drogowo-

^rostowy:h 
Sp z o.o. 97-300

Piotrk6w lrybunalski ul. Poludniowa
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zgodnie z art. 91 ustawy prawo zam6wiei pubricznych, oferta ztozona piez wlw wykonawce
zostala uznirna za najkozystniejszq na podstawre kryteri6w okresronych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienra, jakimi byry cena (waga 60 %), irosc brygad (waga 20 yo) i czas reakcri (waga 20
Yo)
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Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2i

Zaklad Uslug Komunalnych B.J. Pabich s.c. 98-220 Zdunska Wola ul. Spacerowa 72164,

cena do zaplacenia jest cenE obowiEzujqcq do umowy iwynosi: ,t 203 678,002r (slownie
zlotych: jeden milion dwiescie tzy tysiqce szescset siedemdziesiat osiem OO/1OO).

Zestawienie i ocena zloZonych ofert:

mN

ofe
u

rty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy
Cena
Iztl

1 205 400,00

lloSc
brygad

1

5
Zaklad Uslug Komunalnych B.J. pabich
s c.98.2?0 Zdunska Wda ut.
Spacerowa 72164

1 203 678,00

lqcznie

79 91

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pzedsieoiorstwo Robot Drogowych S.A
ul. Lodzka 108 99-200 Poddebice

Firrra ;11"r*r; lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

,|

Zaklao Uslug Komunalnych B.J Pabich
s.c. 98-220 Zduiska Wola ul. Spacerowa
72t64

60 20 20 100

Zgodnie z ali. 3i ustawy prawo zam6wien publicznych, oferta zlozona gnez wlw wykonawce
zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteri6w okresronych w specyfikacji istotnych
warunk6w zan]owienra, jakinri byly cena (waga 60 o/o), irosc brygad (waga 20 yo\ i czas reakcji (waga 20
Vo\.

umowa zustanie zawarta w terrlinie okreslonym w art. g4 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zam6wien
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3:

DROG-BUD' Sp. ;: o o. Lubo.lenka, ul. prosta ggtg}, 4Z_2Og CzQstochowa
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujacA do umowy iwynosi: g95 44O,OO zl (slownie ztotych

osiemset :lzievJig( -,r rsiat i:iQC tysigc:y czterysta czierdzieS:i 00/lOO).

Zestawienie i ocena zrozo n h ofertl

Nurrrt r
oferty

Cena
[zt)

lloSc
brygad

2

5

DRO -i.fir-'D' 5t) zoo. Lubolenka,
ul ProstJ 88/90 42-209 Czestochowa 895 440,00 3

Czas reakcji
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Przedsr{-Ditrshro Rob6t Drogowych S.A
ul LodzFa 108.99-200 PoddQb'ce 
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punktacja:

ffi.cena' | "rtosc brygad l "czas reakclr"
(waga 600/") i rwaga 20 o/") | (waga 20 "/o)Ilt5es1 | 0 I 20
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K,)nsJ,'c, J,n. , 8UD-TRANS" Roboty
Budo rla ro-Drogowe Maria Karbowiak
ul. U ile-jcwska 170 A. 98-200 Sieradz-
LIDER SIDROG" Sp. z o.o. Domaniew
9, 96 23i Blaszkr - PARTNER,
Pzedsieb@rstwo Rob6t Drogowych i
l\rostowJ.h Sp. z o.o Czarki 60 98-200
Sieradz - PARTNER

1 599 000.00

Punktacja

60 2t)

Numer
oferty

Firrna (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

DRO i-Fil-f, Sp z o o. Lubojenka,
ul irrcsrlr 83/J0. 42-209 Czestochowa2 r00

Konsorclum: BllD-TRANS" Roboty

4 33.60 2A 20 73 60

zgodnie z an. 91 ustawy Prawo zamowien pubiicznych, otefta zlozona ptzez wlw wykonawcQ
zostala uznar,a .:r rlajkc rzystniejszq na podstawie kMeriow okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zam,5\ 'ienia, jakimi byty cena (waga 60 %), itos6 brygad (waga 20 o/ol i czas reakcji (waga 20
%).

umowa z(st.jr]ie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien
Publicznych, po vrn,esieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak
ul. Unietowska 170 A, 98-200 Sieradz-
LIOER. , SIDROG" Sp. z o.o. Domaniew
I 98'235 Blaszki - PARTNER,
Prze,Jsi.biorsle/o Rob6t Drogowych i
i\losi,lwl.n Sp z o.o Czarki 60, 98-200
Sieradz TAFITNER
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k d-z y stn ieiszejlnformacja o wyborze naj oferty zostala wywieszona na tablicy loszen w siedzibie

Zamawiajqcergo c :. : amieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi
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kMerium I irXerium f-iryterrum I.cena' I rtosd brygad" J "czas reakqi'
(wasa 60%) (wasa 20 %) | (wasa 20 %) 
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