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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa nowej krańcówki dla autobusów przy ul.
Podmiejskiej 65E (zaprojektuj i wybuduj)”
Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwane dalej
Zamawiającym działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że w ww.
postępowaniu dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
Porszewice 31, 95-200 Pabianice
Cena oferty: 3 372 660,00 zł
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Uzyskała 100 punktów (ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ i jako jedyna oferta złożona w
postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą.
W postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca.
Szczegóły oferty wraz z przyznaną punktacją zawiera poniższa tabela:
Nr Firmy i adresy
ofe Wykonawców
rty

1. WŁODAN
Andrzej
Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95-200 Pabianice

Punkty (p) w
kryterium:
Cena oferty
(brutto)
Waga 60%

Punkty (p) w kryterium:
Dodatkowe doświadczenie
osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
Waga 6%;

3 372 660,00 zł
60p

doświadczenie w zakresie
projektowania oświetlenia
drogowego- 4p
doświadczenie w zakresie
projektowania kanalizacji o
długości min. 100 mb- 2p
(łącznie 6p)

Punkty (p) w
kryterium:
Okres
gwarancji
jakości
Waga 20%
36 miesięcy
20p

Punkty (p) w
kryterium:
Termin wykonania
zamówienia
Waga 14%

Zgodnie
z zapisami SIWZ
(Zadeklarowano
skrócenie terminu o
60 dni
kalendarzowych)
14p

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp,
umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz

Punkty (p)
łącznie

100p

