PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 15.11.2019 r.
ZPK.271.16.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od
„Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”

Zamawiający Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na
podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w ww. postępowaniu dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy
Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Piotrkowska 276 bud. A
90-361 Łódź
Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała 100 punktów (ze 100) w
bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Ww. oferta jest ofertą najkorzystniejszą.
W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca.
Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją ofert niepodlegających odrzuceniu zawiera tabela poniżej:

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

Nr
of.

Firmy i adresy Wykonawców

Punkty (p) w
kryterium:
Cena oferty
(brutto)

Punkty (p) w kryterium:

Waga 60%

Waga 40%

Zaoferowany okres gwarancji jakości

Punkty
łącznie

Zaoferowany
okres
gwarancji,
termin
wykonania
zamówienia,
warunki
płatności

100p

Zgodnie
z zapisami
SIWZ

Zakład Remontowo Drogowy
24 m-ce podstawowej
gwarancji +36 m-cy zaofeSpółka z ograniczoną odpo6 868 789,16 rowanej dodatkowej gwawiedzialnością Sp.k.
rancji

1.

ul. Piotrkowska 276 bud. A
90-361 Łódź

60p

Łącznie: 60 miesięcy

40p

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
niezwłocznie od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami
art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz
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