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                                                                                                                  Wszyscy Wykonawcy 

 

 

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w zakresie           

zadań nr 2,3 i 5  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi w roku 2016, z podziałem na zadania.  
 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień                   

publicznych wybrano jedyną  ofertę  na zadanie Nr 2 złożoną przez: 

 

Usługi Sprzętowo –Transportowe Zdzisław Janczyk 97-403 Drużbice, Zwierzyniec 63 

 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi: 267 350,63  zł. 

(słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem trzysta pięćdziesiąt zł 63/100) 

 

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta złożona przez w/w wykonawcę została 

uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium określonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakim była cena (waga kryterium 90%) i czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia trawników, poboczy   i rowów przydrożnych    w danym cyklu „(K)”, (waga  kryterium 

10%). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.                                      

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

na zadanie Nr 3 wybrano ofertę  złożoną przez: 

 

Usługi Sprzętowo –Transportowe Zdzisław Janczyk 97-403 Drużbice, Zwierzyniec 63 

 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  282 713,18 zł  

(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście zł. 18/100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 3 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena  

[zł] 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      

i rowów przydrożnych    

w danym cyklu „(K)” 

Punktacja  

kryterium 

„cena” 

(waga 

90%) 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      

i rowów przydrożnych    

w danym cyklu „(K)” 

łącznie 

pkt. 

1 

 

 DIAMANTE 

Joanna Kosińska, 

Komarówka 1 21-

230 Sosnowica  
 

 
728805,70  

 

14  dni 34,91 0 34,91 

9 

„ANDROS” Firma Usługowa 

Anna Kacperska 

Srock 

Ul. Południowa 43 A 

97-310 Moszczenica 

318 689,23  
 

12  dni 
 

Oferta odrzucona 

10 

Usługi Sprzętowo –

Transportowe Zdzisław 

Janczyk  

97-403 Drużbice, Zwierzyniec 

63  

282 713,18  
 

12 dni 90 10 100 

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta złożona przez w/w wykonawcę została uznana za 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jakim była cena (waga kryterium 90%) i czas jednokrotnego wykonania  koszenia 

trawników, poboczy   i rowów przydrożnych    w danym cyklu „(K)”, (waga  kryterium 10%). Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. Wykluczono Wykonawcę: 

„ANDROS” Firma Usługowa Anna Kacperska Srock, ul. Południowa 43 A, 97-310 Moszczenica. W wyznaczonym 

terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na zadanie Nr 5 wybrano ofertę  złożoną przez: 

 

PHU „Bart – Pol” Aneta Polak, Kocina 25, 98-170 Widawa 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  298 704,18, zł  

(słownie:  dwieście dziewięćdziesiąt osiem siedemset cztery zł 18/100) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 5 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena  

[zł] 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      i 

rowów przydrożnych    w 

danym cyklu „(K)” 

Punktacja  

kryterium 

„cena” 

(waga 

90%) 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      

i rowów przydrożnych    

w danym cyklu „(K)” 

łącznie 

pkt. 

3 

Konsorcjum;p 

Lider konsorcjum: 

BADER-DROG Sp. z 

o.o Sp. Komandytowa 

Dalachów 354, 46-325 

Rudniki. 

Partner konsorcjum: 

„BADERA” FPHU 

Tadeusz Badera 

Dalachów 354, 46-325 

Rudniki 

438 917,55 12  dni    61,25 10 71,25 

5 

 

DREWZEL Gabriel 

Skrzypczyńsi Sp. j. 

Wojsławice 107 B,       

98-220 Zduńska Wola  
 

 

310 788,21  
 

12 dni 86,50 10 96,50 

6 

PHU „Bart – Pol” 

Aneta Polak 

Kocina 25  

98-170 Widawa 

298 704,18  
 

12 dni 90 10 100 

10 

Usługi Sprzętowo –

Transportowe Zdzisław 

Janczyk  

97-403 Drużbice, 

Zwierzyniec 63  

380 602,58  
 

12 dni 70,63 10 80,63 

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta złożona przez w/w wykonawcę została uznana za 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jakim była cena (waga kryterium 90%) i czas jednokrotnego wykonania  koszenia 

trawników, poboczy   i rowów przydrożnych    w danym cyklu „(K)”, (waga  kryterium 10%). Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

                                                                                                           DYREKTOR 

 

                                                                                            inż. Mirosław SZYCHOWSKI 

 

 

 


