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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

|NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY ORAZ O
ODRZUCENlU OFERT

, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z anib zs.ol ,zdoą i.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul, spacerowej w ramach zadania ,,Rozbudowa
ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej''

informuje, iż ofeńa wvkonawcy:

uzyskała najwyższą liczbę punktów i wykonawca został wybrany na wykonanie
ww. zadania.

zestawienie oleń:
Lp. Nazwa wykonawcy Cena Rękojmia Łączna liczba

punktów
1 Przedsiębiorstwo l nżynieryjno

Budowlane ZETPRl - EKO sp. z
o.o,
ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Trybunalski

295.383,73 zł
brutto
69,77 pkt,

9 lat i ,l dni
5 pkt.

74,77 pkt,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe
EKolNZBUD
Łukasz Stępień
ul. Krakowskie Przedmieście 56
97-300 PiotrkóW Trvbunalski

168.'l52,80 zł
brUtto

9latildzień oferta
odrzucona art.
89 ust, 1 pkt. 6)

Firma Prospol s,c.
Majków Duzy 60a
97_371 Wola Krzysztoporska

216.964,80 zł
brutto
95 pkt.

9latildzień
5 pkt.

100 pkt.

4. Każmier czak Przedsiębiorstwo
Robót lnstalacyjno _
lnżynieryjnych
Kosów, ul. Główna 92
97-31 0 Moszczenica

198.458.47 zł
brutto

9 lat i '1 dzień
Oferta
odrzucona art.
89 ust. 1 pkt. 2)

5. Firma Budowlano - lnżynieryjna
BlNEX Przemysław Bińczyk
ul, Rodziny Rajkowskiech 1 

,l/13

97-300 Piotrków Trybunalski

297.740,26 zł
brutto
69,22 pkt.

9 lat i 'l dzień
5 pkt.

74,22 pkt.



ZamawiĄący zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w._terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborźe
najkorzyslniejszej ofeńy jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w aft, 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostałó
przesłane w inny sposób, zgodnie z ań. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych.

lnformuje, że ofeńa nr 2 została odrzucona na podstawie ań, 89 ust.'t pkt,6 ustawy
z dnia 29 stycznia 20O4l. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2O15r,, poz, 2164)
z powodu błędu w wyliczeniu ceny jednostkowej co może skutkować tym, że nie zostaną
pokryte realne koszty wyprodukowania danego asortymentu robót.

Ponadto informuję, że ofeńa nr 4 podlega odrzuceniu na podstawie ań. 89 ust. 1

pk. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 20O4r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2O15r,,
poz.2164), gdyż w kosztorysie ofeńowym - branża drogowa w pozycjach od 14 do 19 są
podane nieprawidłowe i|ości oraz w kosztorysie ofertowym - branża sanitarna pozycje od
9 d.1 do 11 d.1 i od 34 d.1 do 38 d.1 nie zostały wycenione.


