
lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostala,zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego oraz na tablicy ogloszef w dniu .!.;..it!1...2016r.

D2.342.6710,20rc

L6d2, dnia :.1.,.1!&...20rcr.

Wszyscy Wykonawcy

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informuje, ze zostalo rozstrzygnigte postgpowanie o
udzielenie zam6wienia publicznego pn.: Utrzymanie zieleni przydro2nej w ci4gach d169
woiew6dzkich administrowanych przez ZDY,I w Lodzi w roku 20'16 z podzialem na zadania.

Po przeprowadzeniu postqpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zamowiefi publicznych

na Zadanie Nr 1 Reion Dr6g Wojew6dzkich w Lowiczu wybrano ofertg zlozonqpzezr

P.P.H.U DREWBUD Kazimiez Budek Komor6w 15,96-214 Cielqdz.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 19 S2l,lO zl

(slownie zl: dziewigtna6cie tysigcy pigdset dwadzieScia siedem 30/100).

Zgodnie z art.91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zlo2ona przezwlw wykonawcq zostala uznana
za nlkozystniejszq w przedmiotowym postgpowaniu na podstawie kryterium okreSlonego w specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), skrocenie ilo5ci drzew wycigtych w
ciqgu 1 dnia roboczego (waga kryterium 30%), czas uprzqtniqcia terenu po Scince ostatniego drzewa na
danym odcinku drogi o tym samym numeze (waga kryterium 10%). Wykonawca spelnia warunki udzialu
w postqpowaniu. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamowien
publicznych, po wn iesieni u zabezpie czenia nalezytego wykonan ia u mowy.

Zbiorcze zestawienie ofert zadanie Nr 1

Nr
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

Przyznane punkty w ramach kryterium:

tqczna
liczba

punkt6w:

Cena
(w zt)
(waga

60%)

iloSci dzew wycigtych
w ciqgu 1 dnia

roboczego (waga 30%)

czas upzqtnigcia
terenu po Scince

ostatniego drzewa
na danym odcinku drogi
o tym samym numerze

(waga 10%)

1.

MAKRO-FLORA Marcin
Bieguszewski

ul. Wiatrakowa 19, 99-400
Lowicz

Oferta odrzucona



2.

DREW-BUD ZAKLAD
UTRZYMANIA I

PIELEGNACJI ZIELENI
Lukasz Budek

Komor6w '15, 96 - 214
Cieledz

Oferta odrzucona

3.

P.P.H.U. DREWBUD
Kazimierz Budek

Komor6w'15. 96 - 214
Cieladz

60 30 't0 100

zamawiqqcy informuje, iz na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy pzp z postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego odrzuca oferte firmy DREW-BUD zAKtAD urRzyMANtA I pIELEGNACJt ztELENt
Lukasz Budek Komor6w 15, 96 - 214 Cieledz, gdyz zawiera ona bledy w obliczeniu ceny. Wykonawca
zaoferowal cene obliczonq z zastosowaniem nieprawidlowej stawki podatku vAT, co skutkuje
odzuceniem oferty.
zamawi4qcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy pzp odrzuca oferte firmy MAKRo-FLoRA Marcin
Bieguszewski, ul. wiatrakowa 19, 99-400 Lwticz , gdyz oferta zawiera razaco nisko cene w stosunku do
pzedmiotu zam6wienia. Ponadto ww. Wykonawca nie przedstawil kompletnego oswiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, skladanego na podstawie art. 2Sa ust.1 ustawy pzp, co skutkuje
wykluczeniem na podstawie aft. 24 ust.11 pkl.12.

Na Zadanie Nr 2 Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Belchatowie wybrano oferte zloaonqprzezi

PPHU llona Krzymininiak Stefan6w Ruszkowski 43 b, 98-275 Brze2nio.

Cena do zaplacenia jest cena obowiqzujacE do umowy i wynosi: 31 6,16,i0 zt

(slownie zl : trzydziesci jeden tysiecy szescset szesnascie 1Ol1OO).

Zgodnie z art. 9'l ustawy Prawo zam6wien publicznych, oferta zlozona pzez Mw wykonawcQ zostala uznana
za najkozystniejszE w przedmiotowym postepowaniu na podstawie kryterium okreslonego w specyftkacji
istotnych warunk6w zamowienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), skr6cenie ilosci drzew wycietych w
ciqgu 1 dnia roboczego (waga kMerium 30%), czas uprzqtniecia terenu po Scince ostatniego drzewa na
danym odcinku drogi o tym samym numeze (waga kryterium 1O%). Wykonawca spelnia warunki udzialu
w postepowaniu. umowa zostanie zawarta zgodnie z att. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo zam6wiei
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zbiorcze zestawienie ofed Zadanie Nr 2

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Przyznane punkty yv ramach kryterium:

Lqczna
liczba

punkt6w:

Cena
(w zl)
(waga

60%)

ilosci dzew wycietych w
ciqgu 1 dnia roboczego

(waga 30%)

czas uprz4tniecia terenu
po Scince ostatniego

drzewa
na danym odcinku drogi
o tym samym numerze

(waga 1O%)

1

F.H.P.U.,,EWA'
Leszek Sutkowski

Poreba Radlna 74, 33-
'112 Tamowiec

29,32 30 10 69,32



2

Firma EMBO

Rydzyny 89E, 95-200

Pabianice

Oferta odrzucona

3.

PPHU !lona
Krzvmin2niak

Stefan6w
Ruszkowski 43 b.98-

275 Brze2nio

60 30 10 100

4.

Handel i Przer6b
Drewna

Jadwiga Chojnacka
Ligota 2, 98 - 260

Burzenin

Oferta odrzucona

5.

Uslugi Sprzgtowo-

Transportowe

Zdzislaw Janczyk

Zwierzyniec 63, 97 -
403 Dru2bice

44,28 30 10 84,28

Zamawialqcy informuje, i2 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp z postqpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego odrzuca oferty firm.

. EMBO, Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice, gdy2 zawiera ona btgdy w obliczeniu ceny. Wykonawca

zaoferowal cenq obliczonE z zastosowaniem nieprawidlowej stawki podatku VAT, co skutkuje

odrzuceniem oferty.

o Handel i Przerob Drewna Jadwiga Chojnacka, Ligota 2, 98 - 260 Buzenin, gdy2zawiera ona btgdy w

obliczeniu ceny. Wykonawca zaoferowal cenq obliczonq z zastosowaniem nieprawidlowej

stawki podatku VAT, co skutkuje odrzuceniem oferty.

Na Zadanie Nr 3 Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Piotrkowie Trybunatskim wybrano ofertq zlozonqprzez:
ZAKLAD URTADZANIA I KONSERWACJI ZIELEN! spolka cywilna Jerzy Zysiak Radostaw Zysiak, tzabeta
Swigcka ul. Tkacka 16, 97 - 200 Tomasz6w Mazowiecki.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 33 735,69 zl

(slownie zl: trzydzie1ci trzy tysiqce siedemset trzydzieSci pigc 69/100).

Zgodnie z art.91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zlozona przezwlw wykonawcq zostala uznana
za nalkozystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie kryterium okreSlonego w specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), skrocenie iloSci drzew wycigtych w
ciqgu 1 dnia roboczego (waga kryterium 30%), czas uprzqtnigcia terenu po Scince ostatniego drzewa na
danym odcinku drogi o tym samym numeze (waga kryterium 10%). Wykonawca spelnia warunki udzialu
w postepowaniu. Umowa zostanie zawarta zgodnie z arl. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo zamowiefi
pu blicznych, po wn iesien iu zabezpie czenia nalezytego wykonania umowy.



Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

Przyznane punkty w ramach kryterium:

Lqczna
!iczba

punkt6w:
Cena
(w zl)
(waga

60%)

iloSci drzew wycigtych
w ci4gu 1 dnia

roboczego (waga 30%)

czas uprzqtnigcia
terenu po Scince

ostatniego dzewa
na danym odcinku

drogi o tym samym
numerze (waga 10%)

1.

F.H.P.U. ,,EWA' Leszek
Sutkowski

Porgba Radlna 74, 33-1 12

Tamowiec

31,51 30 10 71,51

2.

Firma EMBO

Rydzyny 89E, 95-200

Pabianice

Oferta odrzucona

3.

ZAKLAD URZADZANIA I

KONSERWACJI ZIELENI
spolka cvwilna

Jerzv Zvsiak. Radoslaw
Zvsiak. lzabeta Swiecka
ul. Tkacka 16. 97 - 200
Tomasz6w Mazowiecki

60 30 10 100

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 3

Zamawilqcy informuje, iz na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp z postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego odrzuca ofertg firmy EMBO, Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice, gdy2 zawiera ona

btgdy w obliczeniu ceny. Wykonawca zaoferowal cene obliczonq z zastosowaniem nieprawidlowej

stawki podatku VAT, co skutkuje odrzuceniem oferty.

Na Zadanie Nr 4 Rejon Drog Wojew6dzkich w Sieradzu wybrano ofertg zlozonqprzezl

PPHU llona Krzymin2niak Stefan5w Ruszkowski 43 b, 98-275 Brze2nio.

Cena do zaplacenia jest cenEobowiqzujqcqdo umowy i wynosi: 22 459,50 zl

(slownie zl: dwadzieScia dwa tysiqce czterysta piq6dziesi4t dziewiqc 50/100).

Zgodnie z aft.91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, oferta zlo2ona pzezwlw wykonawcq zostala uznana
za nlkorzystniejszq w przedmiotowym postepowaniu na podstawie kryterium okreSlonego w specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), skr6cenie iloSci drzew wycigtych w
ciqgu '1 dnia roboczego (waga kryterium 30%), czas uprzqtnigcia terenu po Scince ostatniego drzewa na
danym odcinku drogi o tym samym numeze (waga kryterium 10%). Wykonawca spetnia warunki udzialu
w postepowaniu. Umowa zostanie zawarta zgodnie z aft. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zam6wien
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 4

Numer
ofefi

Naara (firma) iadres
wykonawcy

Przyznane punkty w ramach kryterium:

Lqczna
liczba

punkt6w:

Cena
(w zt)
(waga
60%o)

ilo5ci drzew wycigtych w
ciqgu 1 dnia roboczego

(waga 30%)

czas uprzqtnigcia terenu
po Scince ostatniego

drzewa
na danym odcinku drogi
o tym samym numerze

(waga 10%)

1.

F.H.P.U.,,EWA"
Leszek Sutkowski

Porqba Radlna, 33-112
Tamowiec

36,85 30 10 76,85

2.

Firma EMBO

Rydzyny 89E, 95-200

Pabianice

Oferta odrzucona

3.

PPHU llona
Krzvmin2niak

Stefan6w
Ruszkowski 43 b. 98-

275 Brzelnio

60 30 10 100

4.

Handel i Przer6b
Drewna

Jadwiga Chojnacka
Ligota 2, 98 - 260

Buzenin

Oferta odzucona

Zamawiajqcy informuje, iz na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp z postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego odrzuca oferty firm:

. EMBO, Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice, gdy2 zawiera ona blgdy w obliczeniu ceny. Wykonawca

zaoferowal cene obliczonA z zastosowaniem nieprawidlowej stawki podatku VAT, co skutkuje

odrzuceniem oferty.

o Handel i Przer6b Drewna Jadwiga Chojnacka, Ligota 2, 98 - 260 Buzenin, gdyZzawiera ona blgdy w

obliczeniu ceny. Wykonawca zaoferowal ceng obliczonq z zastosowaniem nieprawidlowej

stawki podatku VAT, co skutkuje odrzuceniem oferty.

Na Zadanie Nr 5 Rejon Dr6g Wojewodzkich w Poddgbicach wybrano ofertq zlozonqpzezl
PPHU llona Krzymin2niak Stefan6w Ruszkowski 43 b, g8-2l1 Brze2nio.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcE do umowy i wynosi: 23 5g1,40 zl

(slownie zl: dwadzieScia tzy tysiEce pig6set dziewigcdziesiqt jeden 40/100).

Zgodnie z art.91 ustawy Prawo zamowieh publicznych, oferta zlolona przezwlw wykonawcg zostala uznana
za naikotzystniejszq w przedmiotowym postepowaniu na podstawie kryterium okreSlonego w specyfikacji



istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), skr6cenie iloSci drzew wyciqtych w
ciqgu 1 dnia roboczego (waga kryterium 30%), czas uprzqtnigcia terenu po Scince ostatniego drzewa na
danym odcinku drogi o tym samym numeze (waga kryterium 10%). Wykonawca spelnia warunki udzialu
w postqpowaniu. Umowa zostanie zawafia zgodnie z arl. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zam6wieh
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 5

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

Przyznane punkty w ramach kryterium:

Lqczna
liczba

punkt6w:

Cena
(w zl)

(waga

60%)

iloSci drzew wycigtych
w ciqgu 1 dnia

roboczego
(waga 30%)

czas uprzqtnigcia
terenu po Scince

ostatniego dzewa
na danym odcinku

drogi o tym samym
numerze (waga 10o/o)

1

P.P.H.U. HUBERTUS Hubert
Blaszczyk Rydzyny 89E, 95-

200 Pabianice
Oferta odrzucona

2.

PPHU llona KrzvminZniak

Stefan6w Ruszkowski 43 b.
98-275Brze2nio 60 30 10 't 00

3.

Handel iPzer6b Drewna

Jadwiga Chojnacka

Ligota 2, 98 - 260 Burzenin
Oferta odrzucona

4.

PPHU BUDMAL Jan Kisiela

ul. Swierczewskiego 1, 99-
200 Poddqbice

48,23 30 10 88,23

5.

UslugiSpzgtowo-

Transportowe

Zdzislaw Janczyk

Zwiezyniec 63, 97 - 403

Dru2bice

33,36 30 10 73,36

Zamawilqcy informuje, iz na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp z postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego odrzuca oferty firm:



P.P.H.U. HUBERTUS Hubert Blaszczyk Rydzyny 89E, 95-200 Pabianice , gdyL zawieta ona btedy w

obliczeniu ceny. Wykonawca zaolercwal cene obliczone z zastosowaniem nieprawidlowej

stawki podatku VAT, co skutkuje odzuceniem oferty

Handel i Pzer6b Drewna Jadwiga Chojnacka, Ligota 2, 98 - 260 Burzenin, gdyz zawiera ona blgdy w

obliczeniu ceny. Wykonawca zaoferowal cene obliczonA z zastosowaniem nieprawidtowej

stawki podatku VAT, co skutkuje odrzuceniem oferty.
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