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Pabianice, dnia 31.10.2018  r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.55.2018 
................................................. 
                     znak sprawy 
 

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

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

…………………………………. 
 

 
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 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 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  na terenie Gminy Pabianice, Gminy 
Ksawerów i Gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników  na terenie Gminy 
Miejskiej Pabianice,  Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów, Gminy 
Pabianice  i Gminy Lutomiersk  ”  na część  3,    przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer 
ogłoszenia: 631740-N-2018 data zamieszczenia: 05.10.2018 r.,  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 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania 
 

Dodatkowe przedmioty      90.63.00.00-2 
 

Usługi usuwania oblodzeń  
 

   
 
Liczba otrzymanych ofert - 5 
Oferta z najniższą ceną - 158.336,37 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 240.946,65  zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 
OFERTA NR 5 
„SZADEK” Dariusz Szadkowski  
 ul. Chodkiewicza 21 , 
 94-028 Łódź 
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Cena oferty: 146.607,75 zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedem 
złotych   75/100) plus obowiązujący podatek VAT 8 % tj. 11.728,60  zł (słownie złotych: 
jedenaście tysięcy siedemset  dwadzieścia osiem złotych   60/100). 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
lp. kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. cena - 60 % -   60,00 
2. czas reakcji   - 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 4 
„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk 
 Spółka Jawna 
 Porszewice 31, 
 95-200 Pabianice 
 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
lp. kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. cena - 60 % -   39,43 
2. czas reakcji   - 40 %    40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  -   79,43 
 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 5 : „SZADEK” Dariusz Szadkowski  
 ul. Chodkiewicza 21 ,  94-028 Łódź, która otrzymała największą liczbę punktów. 
 
 

2. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH,  
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów 
i Gminy Lutomiersk oraz zimowe utrzymanie chodników  na terenie Gminy Miejskiej 
Pabianice,  Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów, Gminy Pabianice  i 
Gminy Lutomiersk”, na część  3,  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
oferta następującego wykonawcy została odrzucona: 
 
OFERTA NR 1 
P.T.Z. Compact  Dominik Mański  
ul. Wschodnia 31 m 17, 
 90-272 Łódź  
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UZASADNIENIE PRAWNE 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 1 jest to, że:  

• wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny.  

  
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).  
 
 
OFERTA NR 2 
MAN-MAX Sebastian Mański  
ul. Wschodnia 31 m. 17, 
 90-272 Łódź  
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 2 jest to, że:  

• wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny.  

  
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).  
 
OFERTA NR 6 
„MAGNUM”  Małgorzata Jarz ębowska  
ul. Przełajowa 4 m. 253 , 
94-044 Łódź 2 
 

UZASADNIENIE  PRAWNE 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 6 jest to, że:  

• wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny.  

  
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).  
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 

          /-/ Marcin Somorowski 
 
 


