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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarzqd Dr6g Wojewodzkich w t-odzi informuje, ze zostalo rozstrzygnigte postqpowanie o
udzielenie zam6wienia publicznego pn.: Bie2qce utrzymanie, konserwacja i naprawy sygnatizacji
Swietlnych w ciqgu dr6g wojew6dzkich w latach 2017 - 2019 z podzialem na zadania

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zamowieh
publicznych na:

- Zadanie nr 1 wybrano ofertq, zlo2onq przez Zaklad Budowlano-Drogowy Marcin Kudyba, ul. Adama
Pr6chnika 3 lok.20, 97-300 Piotrk6w Trybunalski
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 190 846,80 zt.
(slownie zlotych: sto dziewig6dziesiqt tysiqcy osiemset czterdzie6ci szeSc 80/100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, oferta zlolona pzez w/w Wykonawcq zostala uznana za
najkozystniejszq w przedmiotowym postgpowaniu dla tego zadania. Na podstawie kryterium
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
zadeklarowany pzez Wykonawcq,,czas usuwania awarii (waga kryterium 20o/o)," wynosi 2 godziny co
daje Wykonawcy 10 p. Zadeklarowane 3 zadaniajako ,,doSwiadczenie konserwatora programisty (waga
kryterium 20%)," daje wykonawcy 20 p. Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Umowa na Zadanie nr '1 zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po wn iesieni u zabezpieczenia naleZytego wykonan ia u mowy.
Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 1

1 Zadanie nr 2 wybrano ofertg, zloZonq przez Uslugi Elektroinstalacyjne Mistrz Jacek Ogorek ul.
WolnoSci 30, Dqbrowa, 98-300 Wietur'r.
cena do zaplaceniajest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi brutto. 191 333,9g zl.
(slownie zlotych: sto dziewiqddziesiqt jeden tysigcy trzysta trzydzieScitrzy BB/100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, oferta zlolona pzez w/w Wykonawcq zostala uznana za
najkozystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu dla tego zadania. N; podstawie kryterium
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
zadeklarowany wzez wykonawca ,,czas usuwania awarii (waga kryteiium zo||,O," wynosi 2 godziny ca
daje Wykonawcy 10 p. Zadeklarowane 3 zadaniajako,,doSwiadczenie konserwatora-programisty (waga
kryterium 20%)," daje wykonawcy 20 p. Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Numer
oferty

Naanva (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

Czas usuwania
awarii

llo56 punkt6w

DoSwiadczenie
konserwatora
programisty

llo6c punktow

Lqczna
llo56

punkt6w

1

Dynniq Poland Sp. z o.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

421324,20
27,18 p.

1o p. 2o p. 57,18p.

2
Taklad Budowla no-Drogowy
Marcin Kudyba
ul Adama Pr6chnika 3 lok.20
97-300 Piotrk6w Tryb

190 846,80
6o p. 2o p. 2o p. 100 p.
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Umowa na Zadanie nr 2 zostanie zawarta zgodnie z arl. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 2

-Zadanie nr 3 wybrano ofertg, zloionq przezF.H.U. ,,MACUGA" Wlodzimierz Macuga, ul. B Prusa 7
98-200 Sieradz.
Cena do zaplaceniajest cenqobowiqzujqcqdo umowy iwynosi brutto: 106 006,32 zl.
(slownie zlotych: sto szeS6 tysiqcy szeSc 321100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, oferta zlolona pzez w/w Wykonawcg zostala uznana za
najkozystniejszq w przedmiotowym postgpowaniu dla tego zadania. Na podstawie kryterium
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
zadeklarowany ptzez Wykonawcg,,czas usuwania awarii (waga kryterium 20Yo)," wynosi 2 godziny co
daje Wykonawcy 10 p. Zadeklarowane 3 zadaniajako,,doSwiadczenie konseruvatora programisty (waga
kryterium 20%)," daje wykonawcy 20 p. Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Umowa na Zadanie nr 3 zostanie zawarta zgodnie z arl..94 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 3

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

Czas usuwania
awarii

llo56 punkt6w

Do5wiadczenie
konsenvatora
programisty

llo56 punkt6w

Lqczna
llo56

ounkt6w

3
F.H.U.,,MACUGA"
Wodzimierz Macuga
ul. B Prusa 7 98-200 Sieradz

257 576,76
44,60 20 0. 20 p. 84,57 p.

4
PRIT S.C.
M. Pietrzyk , M. Pietrzyk
Stroza 50, 98-332 nzaSnia

255 761,28
44,89

20 o. 2o p. 84,89 p.

5

Uslugi Elektroinstalacyjne
Mistrz Jacek Og6rek
ul. Wolno6ci 30, Dqbrowa
98-300 Wieluf

191 333,88
5op 2o p. 2o p. 100 p.

6

Zaklad Elektroniki i Automatyki
,,TECHVISION"
Al. Warszawska 31
39-400 Tarnobrzeq

298 890,00
38,41 2o p. 2o p.

78,41

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

Czas usuwania
awarii

llo56 punktow

DoSwiadczenie
konserwatora
programisty

llo5c punkt6w

Lqczna
llo6c

ounkt6w

3
F.H.U. ,,MACUGA''
Wodzimierz Macuga
ul. B Prusa 7 98-200 Sieradz

106 006,32
60 p. 20 p. 2o p. 100 p.

5

Ustugi Elektroinstalacyjne
Mistz Jacek Og6rek
ul. WolnoSci 30, Dqbrowa
98-300 Wielui

'l 19 556,00
53,20 p. 2o p. 2o p. 93,20 p.

6

Zaklad Elektroniki i Automatyki
,,TECHVISION'
Al. Warszawska 31

39-400 Tarnobrzeg

79172,64 Oferta odrzucona

www.zdw.lodz.pl



Wykonawca: - Zaklad Elektroniki i Automatyki ,,TECHVIS|ON" Al. Warszawska 31, 39-400
Tarnobzeg nie zlo2yl, do wyznaczonego terminu, wyjasnieh razaco niskiej ceny oferty zlo2onej na
Zadanie nr 3. Oferta tego Wykonawcy zakresie Zadania nr 3 zostala odrzucona na mocy art. 90 ust. 3
ustawy Pzp - zamawi4qcy odzuca oferte wykonawcy, kt6ry nie udzielil wyjasnien, ze oferta zawiera
razqco niska cenQ.

- Zadanie nr 4 wybrano oferte, zlozonq pzez F.H.U. ,,MACUGA' Wodzimierz Macuga, ul. B prusa 7
98-200 Sieradz.
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujEcE do umowy i wynosi brutto: 329 177 ,i2 zt.
(slownie zlotych: trzysta dwadziescia dziewigotysiecy sto siedemdziesiAt siedem 52l100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, oferta zlozona ptzez w/w Wykonawce zostala uznana za
na.ikozystniejszE w przedmiotowym postQpowaniu dla tego zadania. Na podstawie kryterium
okreslonego w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
zadeklarowany przez Wykonawcg,,czas usuwania awarii (waga kryterium 20%)," wynosi 2 godziny co
dale Wykonawcy 10 p. Zadeklarowane 3 zadania Jako ,,doswiadczenie konserwatora programisty (waga
kryterium 20%)," daje wykonawcy 20 p. Wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Umowa na Zadanie nr 4 zostanie zawarta zgodnie z art.. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy prawo
zam6wiei publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 4

Wykonawca: - Zaklad Elektroniki i Automatyki ,,TECHVISION' At. Warszawska 31, 39-400
Tarnobzeg nie zlozyl, do wyznaczonego terminu, wyjasniett raaqco niskiej ceny oferty zlozonej na
Zadanie nr 4. Oferta tego Wykonawcy zakresie Zadania nr 4 zostala odrzucona na mocy art. 90 ust. 3
ustawy Pzp - zamawiajEcy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie udzielil wyja6nien, Ze oferta zawiera
razEco niska cene.

Ninie.isza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogloszen w siedzibie ZDW
w Lodzi od dnia ..4.h. ..01 .2017 t.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llose punkt6w

Czas usuwania
awarii

l1066 punkt6w

DoSwiadczenie
konserwatora
programisty

ll066 punkt6w

teczna
llo56

punkt6w
F.H.U.,,MACUGA"
Wodzimierz Macuga
ul. B Prusa 7 98-200 Sieradz

329 177,52
60 p. 20 p. 20 p. 100 p.

Uslugi Elektroinstalacyjne
Mistz Jacek Ogorek
ul. Wolnosci 30, DEbrowa
98-300 Wieluh

365 310,00
54,07 p. 20 p. 20 p. 94,07 p.

6

Zaktad Elektroniki i Automatyki
,TECHVISION'
Al. Warszawska 31
39-400 Tarnobzeq

244115,64 Oferta odzucona
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