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Wszyscy Wykonawcy

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi informuje, ze zostalo rozstrzygnigte postQpowanie
o udzielenie zam6wienia publicznego pn.'. ,,Przebudowa drogi wojew6dzkiej Nr 704 na odcinku
Nowe Grudze - Gzinka - Wneczko tj. od km: 0+770,00 do km: 3+065,00" w ramach zadania pn.:
,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 704 na odcinku Jamno - Brzeziny"
Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zam6wieh
publicznych wybrano ofertq zlozonqpzez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajqczka 9, 01-518 Warszawa.
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi:
3139187,432t (slownie: tzy miliony sto trzydzieSci dziewiqc tysigcy sto osiemdziesiqt siedem zlotych
43/1 00).

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zloZona przez wlw wykonawcq
zostala uznana za najkorzystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie kryteriow jakimi
byly: cena (waga 60 %), dlugoS6 okresu rqkojmi (waga 30 Yo) i doSwiadczenie kierownika budowy
(waga 10 o/o). Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Umowa zostanie zawafta zgodnie z arl. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, po wniesieniu
zabezpieczen ia nale2ytego wykonan ia u mowy.

Ocena ofert:

Nr
rferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przyznane punkty za ramach kryterium:

Lqcznalicz,ba
punktowCena

(waga 60%)

Dtugo6c okresu
rgkojmi

(waga 30%)

DoSwiadczenie
kierownika

budowy
(waqa 10%)

1.
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wroclawskie,
ul. Szwedzka 5. 55-040 Kobiezvce

60 30 0 90,0

2.
KRAL Sp. z o.o.
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 12114
90-505 Lodz

37,7 30 0 67,7

3.
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J.Zlqczka9,
01-518 Warszawa

52,9 30 10 92,9

. Wykonawca EUROVIA POLSKA S.A. zaoferowal w Formulazu oferty osobq na stanowisko kierownika
budowy posiadajqcq poza wymaganymi uprawnieniami rownieZ doSwiadczenie jako kierownik budowy.
Z dokumentow zloZonych na wezwanie Zamawiajacego wynika, iz osoba wskazana w Formularzu oferty
jako kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, natomiast nie posiada doSwiadczenia min. 12
miesigcy jako kierownik budowy na zadaniach polegajqcych na budowie, przebudowie lub rozbudowie
drogi klasy min. G. Wykonawca wskazal r6wnie2 innq osobg na to stanowisko, kt6ra to posiada
uprawnienia i wymagane doSwiadczenie. W zwiqzku z tym, zgodnie z pkt 18.5 SIWZ Wykonawca dostal
0 pkt w kryterium ,,doSwiadczenie kierownika budowy", poniewaZ osoba wskazana w Formularzu oferty
posiada jedynie uprawnienia (0 punkt6w) a uzupelnienie na wezwanie zgodnie z arl. 26 ust. 3 prowadzi
do zmiany osoby wskazanej w Formularzu oferty, co skutkuje pzyznaniem 0 punkt6w.

. Wykonawca KRAL Sp. z o.o. zaoferowal w Formularzu oferty osobq na stanowisko kierownika budowy
posiadajqcq poza wymaganymi uprawnieniami rownie2 doSwiadczenie jako kierownik budowy. Dolqczyl
do oferty r6wnieZ wszystkie pozostale dokumenty nie wymagane na etapie skladania oferty.
Z dokument6w tych wynika, iz osoba na stanowisko kierownika budowy nie posiada wymaganego
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doSwiadczenia. W zwiqzku z tym, zgodnie z pkt 18.5 SIWZ Wykonawca dostal 0 pkt w kryterium

,,doSwiadczenie kierown ika budowy".

Niniejsza informacja zostala wywieszona na tablicy oglo_szefi w siedzibie Zamawiajqcego
zamieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi w dniu .{5^.M,20rc r.

Otzymujq:

1. EUROVIA POLSKA S.A., Sektort-6d2, 95-010 Stryk6w, ul. Zakladowa 1

2. KRAL Sp. z o.o., ul. Marii Sklodowskiej - Curie 12114,90-505 L6dz
3. SKANSKA S.A., 90-212 L6d2, ul. Sterlinga 26
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