
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 3 

9 0 - 1 1 3  Ł ó d ź  
t e l .  4 2  6 1 6  2 2  5 0  
fa x .  4 2  6 1 6  2 2  5 1  

 

 
www.zdw.lodz.pl 

 

  
Łódź, dnia  28.08.2015 r. 

DZ.342.45.2015 
 

Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu 

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

w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na  Wykonanie  bieżącej konserwacji   obiektów   inżynierskich    usytuowanych w 

ciągach dróg wojewódzkich  administrowanych   przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – 3 

zadania wybrano następujące oferty:     

Dla Zadania nr 2  - ofertę złożoną przez Zakład  Inżynierii Budowlanej  ADOR Spółka Cywilna  

ul. Maratońska  96 C,  94-007 Łódź . 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  

brutto 49 952,27   zł   (słownie złotych: czterdzieści dziewięć  tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa   

27/100);   

 

Zestawienie i ocena złożonych ofert: 

Punktacja  

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Cena  
[ zł ] 

 
 

kryterium 
„czas 

realizacji   
zamówienia” 

[ termin ] 
 

kryterium 
„cena” 

(waga 90%) 

kryterium 
„czas 

realizacji    
zamówie 

nia” 
(waga 10%) 

łącznie 

 
 
1 

 
Zakład  Inżynierii Budowlanej  ADOR 
Spółka Cywilna ul. Maratońska  96 C,  

94-007 Łódź . 
 

  

 
49 952,27    30.10.2015 90  10 100 

 
2 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych S.A.  w  Poddębicach 
ul. Łódzka 108,   
99-200 Poddębice 

 
 

70 644,15 16.11.2015 63,64 5 68,64 

 

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta złożona przez w/w Wykonawcę 
została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jakim były cena (waga 90%) i czas realizacji  zamówienia (waga 10%).  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt. 3a)  ustawy Prawo 
zamówień publicznych po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Dla Zadania nr 3  wybrano jedyną ofertę jaką złożono na to zadanie przez  Zakład  Inżynierii 

Budowlanej  ADOR Spółka Cywilna ul. Maratońska  96 C, 94-007 Łódź . 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  

brutto 31 639,54   zł   (słownie złotych: trzydzieści jeden  tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć 54/100);   
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Zestawienie i ocena złożonych ofert: 

Punktacja  

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Cena  
[ zł ] 

 
 

kryterium 
„czas 

realizacji   
zamówienia” 

[ termin ] 
 

kryterium 
„cena” 

(waga 90%) 

kryterium 
„czas 

realizacji    
zamówie 

nia” 
(waga 10%) 

łącznie 

 
 
1 

 
Zakład  Inżynierii Budowlanej  ADOR 
Spółka Cywilna ul. Maratońska  96 C,   

94-007 Łódź . 
 

  

 
31 639,54    30.10.2015 90  10 100 

 

 

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

została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jakim były cena (waga 90%) i czas realizacji  zamówienia (waga 10%).  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt.1 a  ustawy Prawo 

zamówień publicznych po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

   
 

DYREKTOR 
inż. Mirosław Szychowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz  
zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Łodzi w dniu 28.08.2015 r. 

 

  
Otrzymują: 

1./ Zakład  Inżynierii Budowlanej 
 ADOR Spółka Cywilna  
ul. Maratońska  96 C   
94-007 Łódź . 
 
2./ Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych S.A.  w  Poddębicach 
ul. Łódzka 108,   
99-200 Poddębice 


