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Pabianice, dnia 04.04.2019 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.8.2019 
................................................. 
                     znak sprawy 

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia                       
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Przebudowę ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 w ramach 
zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap -ul. 
Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina 
Ksawerów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została 
najkorzystniejsza oferta. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: 513978-N-2019 data zamieszczenia: 
15.02.2019 r. zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540038054-N-2019 z dnia 
27.02.2019 r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540042335-N-2019 z dnia 
05.03.2019 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu 
Pabianickiego – www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl  
 
Nomenklatura 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Dodatkowe przedmioty 
45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 
Liczba otrzymanych ofert - 3 
Oferta z najniższą ceną - 3.161.171,91 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 3.502.453,95 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
OFERTA NR 2 
Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Piotrkowska 276 bud. A 
90-361 Łódź 
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Cena oferty: 2.570.058,47 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy 
pięćdziesiąt osiem złotych 47/100) plus obowiązujący podatek VAT 23 % tj. 591.113,44 zł 
(słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzynaście złotych 44/100). 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
 
lp. kryterium  waga 

kryterium 
 ilość  

punktów 
1. cena - 60 % - 60,00 
2. gwarancja jakości na wykonane  

roboty budowlane 
- 40 % - 40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 100,00 
 
Oferty pozostałych wykonawców którzy nie zostali wykluczeni lub ich oferty nie zostały 
odrzucone, otrzymali następującą punktację ofert (y): 
 
OFERTA NR 1 
„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna  
Porszewice 31  
95-200 Pabianice 
 
lp. kryterium  waga 

kryterium 
 ilość  

punktów 
1. cena - 60 % - 54,15 
2. gwarancja jakości na wykonane  

roboty budowlane 
- 40 % - 40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 94,15 
 
OFERTA NR 3 
Kral Sp. z o. o.  
ul. gen. L. Żeligowskiego 32/34  
90-643 Łódź 
 
lp. kryterium  waga 

kryterium 
 ilość  

punktów 
1. cena - 60 % - 56,30 
2. gwarancja jakości na wykonane  

roboty budowlane 
- 40 % - 40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 96,30 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 2: Zakład Remontowo Drogowy                          
Sp. z o. o. Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90-361 Łódź, która otrzymała największą 
liczbę punktów. 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 


