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Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

w imieniu Wojewodztwa L6dzkiego - ZaeAdu DrOg Wojewodzkich w Lodzi informu.ie, 2e

w postQpowaniu o udzielenie zam6wlenia publicznego na ,,Swiadczenie uslug transporlowo -
spaetowych dla potneb utnymania dr6g woiew6dzkich w 2018 r. z podziatem na zadania"

dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego wybrano oferty :

Zadanie 1:

PHU Uslugi Sprzqtowo-Transportowe Dorota Krzak 98-360 Lutut6w, Huta 49

Cena do zaplacenia jest cene obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 24 907,50 zl (slownie zlotych:

dwadziescia cztery tysiAce dziewigoset siedem 50/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
lzl

deklarowany czas
gotowosci do

wykonywania uslugi od
momentu wezwania

ZamawiajAcego ldni]

deklarowany czas
podstawienia

spzetu
zastqpczego od

momenlu
wystqpienia awarii

sprzgtu
podstawowego

lgodz.l

3
PHU Uslugi Sprzetowo-Transportowe
Dorota Krzak
98-360 Lutut6w. Huta 49

24 907 .50 2 3

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kMerium
,,cena"

(waga 60%)

KMerium
deklarowany czas

gotowosci do
wykonywania

uslugi od
momentu
wezwania

Zamawaajqcego
(waga 20 %)

kMerium

"deklarowany czas
podstawienia

spzetu
zastQpczego od

momentu
wystapaenia awarii

spzQtu
podstawowego"

lwege 20 ah)

lqcznie

PHU Uslugi Spzetowo,Transportowe
Dorota Krzak
98-360 Lutut6w, Huta 49

60 10 0 70

www.zdw.lodz.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi. Dane osobowe pzetwarzane bede wcelu realizaqi czynnoSci uzedowych oraz w celu zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienta publicznego. Wiecejinformacji znajduje sie na stronie internetowej za mawiajac€go www.zdw.lodz.pt w zakladce 
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zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wieri publicznych, oferta zlozona przez wlw wykonawce

zostala uznana za nalkozystniejszq na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacji istotnych

warunkow zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykonywania

ustugi od momentu wezwania zamawiajqcego (waga 20 %) i deklarowany czas podstawienia sprzetu

zastQpczego od momentu wystqpienia awarii sprzQtu podstawowego (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo

zam6wiefi Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2:

PHU Ustugi SpzQtowo-Transportowe Dorota Krzak 98-360 Lutut6w, Huta 49

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujacq do umowy i wynosi: 26 445,00 zl (slownie zlotych:

dwadziescia szes6 tysiQcy czterysta czterdziesci piQC 00/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
lztl

deklarowany czas
gotowosci do

wykonywania uslugi od
momentu wezwania

Zamawiajqcego [dni]

deklarowany czas
podstawienia

spzetu
zastgpczego od

momentu
wystqpienia awarii

spzetu
podstawowego

lsodz.l

3
PHU Uslugi Spzetowo-TransDortowe
Dorota Krzak 98-360 Lutut6w, Huta 49

26 445,00 2 3

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

kryterium
,,cena"

(waga 600/o)

Kryterium
deklarowany czas

gotowoscido

uskrgi od
momentu
wezwania

Zamawiajqcego
(waga 20'/")

kMerium
,,deklarowany czas

podstawienia
sprzQtu

zastepczego od
momentu

wystapienia awarii
spzetu

podstawowego"
(wasa 20 %)

lacznie

3
PHU Uslugi Sprzgtowo-Transportowe
Dorota Kzak 98-360 Lututow Huta 49 60 10 0 70

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, oferta zlozona ptzez wlw wykonawcQ zostala

uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacji istotnych warunko\M

zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykonywania uslugi od

momentu wezwania ZamawiajEcego (waga 20 %) i deklarowany czas podstawienia sprzetu

zastQpczego od momentu lvystapienia awarii sprzqtu podstawowego (waga 20 o/o).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo

zam6wiei Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3:

JAR-MAR'Uslugi Kobus Jaroslaw 95-047 Je26w, Olszewo 2

www.zdw.lodz.pl

Punktacja:



Cena do zaplacenia lest cena obowiazuJaca do umowy i wynosi: 29 827,50 zt (slownie zlotych

dwadziescia dziewieC tysiQcy osiemset dwadziescia siedem 50/100).

Zestawienie i ocena zlo2onych ofert

Farma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium
,,cena"

(waga 60%)

Kryterium
deklarowany

czas gotowoSci
do wykonywania

uslugiod
momentu

Zamawiajqcego
(waga 20 ah)

kryterium
,deklarowany czas

podstawienia
sprz qtu

zastepczego od
momentu

wystepienia awarii
sprzqtu

podstawowego"
(waqa 20 o/o)

lAcznie

1

JAR-MAR" UslugiKobus Jaroslaw 95-
047 Je26w. Olszewo 2 60 2A 20 100

4
ANDRO+" Roman Fijalkowski
ul. A. Fredry 43
95-060 Bzeziny

49.57 20 89,57

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowieri publicznych, oferta zlozona ptzez wlw wykonawcg zostala

uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w

zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykonywania uslugi od

momentu wezwania Zamawiajacego (waga 20 %) i deklarowany czas podstawienia spzetu

zastQpczego od momentu wystqpienia awarii spzgtu podstawowego (waga 20 %).

Umowa zostanie zawafta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo

zam6wiei Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 4i

FIRMA,,PROSPOL" s.c. Daniel, Marzena Proskura Majk6w Duzy 60a, 97-371 Wota Krzysztoporska

Cena do zaplacenia jest cenq obowiEzujqcq do umowy iwynosi: 27 060,00 zl (slownie zlotych

dwadziescia siedem tysiecy szesddziesiqt 00/1 00).

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
Izr]

deklarowany czas
gotowo6ci do

wykonywania uslugi od
momentu wezwania

Zamawiajqcego [dni]

deklarowany czas
podstawienia

spzqtu
zastepczego od

momentu
wystqpienia awarii

sprzetu
podstawowego

lsodz.l

1
JAR-[/IAR" Uslugi Kobus Jaroslaw
95-047 Je26w. Olszewo 2

29 827 .50 1 1

4
ANDRO+" Roman Fijalkowski
ul. A. Fredry 43
95-060 Bzeziny

1 I

www.zdw.lodz.pl

Numer
oferty

36 100.50



Zestawienie i ocena zlozonych ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium
,,cena"

(waga 60%)

Kryterium
deklarowany

czas gotowosci
do wykonywania

uslugi od
momentu
wezwania

Zamawiajqcego
lwaga 20 a/")

kryterium
,deklarowany czas

podstawienia
spzetu

zastQpczego od
momentu

wystqpienia awarii
spzQtu

podstawowego"
(weoe 20 o/a)

lqcznie

60 20 20 100

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowiei publicznych, oferta zlozona przez wlw wykonawce zostala

uznana za najkozystniejszE na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykonywania uslugi od

momentu wezwania Zamawiajacego (waga 20 %) i deklarowany czas podstawienia spzetu

zastepczego od momentu wystEpienia awarii spzQtu podstawowego (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminle okreslonym w art. art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo

zam6wieri Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 5:

,,JAR-MAR' Usluga Kobus Jaroslaw 95-047 Jez6w, Olszewo 2

Cena do zaptacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy iwynosi: 23 370,00 zl (slownie zlotych:

dwadziescia trzy tysiqce tzysta siedemdziesiqt 00/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

deklarowany czas
gotowosci do

wykonywania uslugi
od momentu

deklarowany czas
podstawienia

spzetu
zastepczeqo od

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
lzll

deklarowany czas
gotowoSci do

wykonywania uslugi od
momentu wezwania

ZamawiajEcego ldna]

deklarowany czas
podslawienia

spzetu
zastepczego od

momentu
wystqpienia awarii

spzetu
podstawowego

lqodz.l

FIRMA ,,PROSPOL" s.c. Daniel,
Mazena Proskura Majk6w DuZy
60a, 97-371 Wola
Krzysztoporska

27 060,00 1 1

www.zdw.lodz.pl

1
FIRMA,,PROSPOL" s.c. Daniel,
Mazena Proskura Majk6w Du2y 60a,
97-37'l Wola Kzysztoporska

Cena
[zl]

Numer
oferty

2



wezwanta
Zamawiajacego [dni]

momentu
wystqpienia awarii

sprzgtu
podstawowego

lgodz.l

1

,,JAR-MAR" Uslugi Kobus Jaroslaw
95-047 Je26w. Olszewo 2 23 370.00 I 1

6 F.H.U. Adam Ratajczyk 97-221
Laznowska Wola ul. Rokiciiska 112

29 274,00 1

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium
..cena"

(waga 60%)

KMerium
deklarowany

czas gotowosci
do wykonywania

uslugaod
momentu

Zamawiajqcego
(waga 20 %)

kMerium

"deklarowany czas
podstawienia

spzQtu
zastQpczego od

momentu
wystqpienia awarii

sPrzetu
podstawowego"

(waqa 20 %)

lacznie

I
,JAR-MAR" Uslugi Kobus Jaroslaw
95-047 Je26w, Olszewo 2 60 20 20 100

6 F.H.U. Adam Ratajczyk 97-221
Laznowska Wola ul. Rokicidska 112

47.90 20 20 87,90

Zgodnie z art. 9'l ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlozona Wzez wlw wykonawcQ zostala

uznana za najkorzystnieJsza na podstawae kryteri6w okreslonych w specyflkacji istotnych warunkow

zam6wienia, jakimi byty cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykonywania uslugi od

momentu wezwania Zamawia.lqcego (waga 20 %) i deklarowany czas podstawienia sprzgtu

zastQpczego od momentu wystqpienia awarii sprzQtu podstawowego (waga 20,/o\.

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 'l pkt. 2) ustawy Prawo

zam6wieri Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 6:

P.P.H.U. Bogdan Kaskiewicz Mroczkow coscinny 34A, 26-300 Opoczno

Cena do zaplacenia Jest cenq obowiqzujEce do umowy iwynosi: 28 905,00 zl (slownie zlotych

dwadzie6cia osiem tysiQcy dziewiecset piQO 00/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena
Iz\

deklarowany czas
podstawienia

spzqtu
zastepczego od

momenlu
wystepienia awarii

spzqtu
podstawowego

lqodz.l

P.P.H.U Bogdan Kaskiewicz Mroczk6w
Goscinny 34A, 26-300 Opoczno 28 905.00 I 1

www.zdw.lodz.pl

1

deklarowany czas
gotowosci do

wykonywania uslugi
od momentu

wezwania
Zamawiajqcego [dni]



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kMerium
,,cena"

(waga 60%)

KMerium
deklarowany

czas golowosci
do wykonywania

uslugiod
momentu

Zamawiajacego
(waga 20 %)

kMerium

"deklarowany czas
podstawienia

spzetu
zastqpczego od

momentu
wystapienia awarii

sprzQtu
podstawowego"

lwaga 20 a/.\

lqcznie

5

P.P.H.U. Bogdan Kaskiewicz
Mroczk6w GoScinny 34A, 26-300
Opoczno 60 20 20 100

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, otefta zlozona geez wlw wykonawcQ zostala
uznana za narkozystniejszq na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacli astotnych warunk6w
zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 %), deklarowany czas gotowosci do wykony\Mania uslugi od
momentu wezwania zamawiaiEcego (waga 20 o/o\ i deklarowany czas podstawienia sprzQtu

zastepczego od momentu wystqpienia awarii spzetu podstawowego (waga 20 %\.

Umowa zostanie zawaia w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo

zam6wien Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

p.o. YRE ORA

mgr inz. Niznihoushi

Ninie.isze ogloszenie zostalo wywieszone na ta^b,iicy ogloszeh w siedzibie Zamawiajacego zamieszczone
na stronre rnternetowej ZDW w t-odzi w dniu .XD..06.20'18 r.

www.zdw.lodz.pl


