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DZ.342.24.2015 

                                                                                                                           Łódź, dnia  29.05.2015  

 

 

                                                                                                                     Wszyscy Wykonawcy 

 

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie                                    

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w 2015 

r. z podziałem na zadania.” 

na zadanie Nr 1 wybrano  jedyną ofertę  złożoną przez: 
 
PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe- Dorota Krzak 98-360 Lututów, Huta 49 
Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi: 16 605,00 zł 
(słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć zł. 00/100) 
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 gotowości do świadczenia usługi (waga  
kryterium 10%). Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Umowa zostanie 
zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponad to , zgodnie z pkt 14.4 SIWZ 
Wykonawca przed podpisaniem umowy pisemnie przekaże Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który 
nastąpi zapłata wynagrodzenia. 

 

 

na zadanie Nr 2 wybrano jedyną ofertę  złożoną przez: 

 

PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe- Dorota Krzak 98-360 Lututów, Huta 49 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi: 16 605,00 zł 

(słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć zł. 00/100) 

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 gotowości do świadczenia usługi (waga  

kryterium 10%). Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Umowa zostanie 

zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.  Ponadto , zgodnie z pkt 14.4 SIWZ 

Wykonawca przed podpisaniem umowy pisemnie przekaże Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który 

nastąpi zapłata wynagrodzenia.  

      

na zadanie Nr 3 wybrano ofertę  złożoną przez: 

 

Moto-Sklep Kobus Mariusz 95-047 Jeżów, Olszewo 2 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  42 342,75 zł 

(słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa złote  75/100) 
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Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 3 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena  

[zł] 

czas gotowości do świadczenia 

usługi 

Punktacja  

kryterium 

„cena” 

(waga 

90%) 

kryterium czasu 

gotowości do 

świadczenia usługi 

łącznie 

pkt. 

1 

Przewóz  Towarów Mirosław 

Włodarczyk 99-400 Łowicz, 

os. Bratkowice 6/29 
 49 667,40 1 dzień     76,73                10 86,73 

3 

Firma Cegmar Marian 

Kapusta 99-400 Łowicz                          

ul. Nadbzurzańska 53 
 46 709,25 1 dzień 81,59 10 91,59 

5 

Moto-Sklep Kobus Mariusz 

95-047 Jeżów, Olszewo 2 42 342,75 1 dzień 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 gotowości do świadczenia usługi 

(waga  kryterium 10%). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Umowa zostanie zawarta zgodnie 

z art. 94 ust. 1 pkt. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponad to , zgodnie z pkt 14.4 SIWZ Wykonawca 

przed podpisaniem umowy pisemnie przekaże Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który nastąpi 

zapłata wynagrodzenia. 

 

na zadanie Nr 4  wybrano jedyną  ofertę  złożoną przez: 

Usługi Rolnicze i budowlane Henryk Gos 96-232 Regnów 10 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  15 252,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa zł. 00/100) 

 

        Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych,  jedyna oferta  złożona  na zadanie nr 4 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 

gotowości do świadczenia usługi (waga  kryterium 10%). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

zgodnie z pkt 14.4 SIWZ Wykonawca przed podpisaniem umowy pisemnie przekaże Zamawiającemu numer 

rachunku bankowego, na który nastąpi zapłata wynagrodzenia. 

 

                                                                                                  Z-CA DYREKTORA ds. Inwestycji 

 

                                                                                                       mgr inż. Sławomir Niżnikowski 

                                                                                                      

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone 

na stronie internetowej ZDW w Łodzi w dniu 01.06.2015 r. 


