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Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych ,,PEUK" S.A.
ul. Roosevelta 39
97-300 PiotrkóW Trybunalski

lNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY
WRAZ Z WEZWAN|EM DO PODPISANIA UMOWY

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniej oferty
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.o1.2oo4 r., Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 9o7 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Rozbudowę i przebudowę ulicy śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

informuję, iż na realizację ww. zamówienia wybrano Państwa firmę,
przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium opisanym

w rozdziale xvlll slwz.
streszczenie

Lp. Nazwa wykonawcy Cena 95% Rękojmia Liczba punktów
L, STRABAG sp. ż.o.o.

ul. Parzn|ewska 10
05-800 Pruszków

I.354.938,79 zł
brutto
77,50 pkt.

73 miesiące (6

lat i 1 miesiąc)
2 pkt.

79,50 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych
Sp. z.o.o.
ul. Południowa 17/19
97 -300 Piotrków
Trybunalski

t,368.449,86zł
brutto
76,73 pkt.

109 miesięcy (9

lat i 1 miesiąc)
5 pkt.

81,73 pkt.

3. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych ,,PEUK" S.A.
ul. Roosevelta 39
97-300 Piotrków
Trybunalski

l246.570,5tzł
brutto
84,24 pkt.

109 miesięcy (9
lat i 1 miesiącl

5 pkt,.

89,24 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów
,,ERBEDlM" Sp. z.o.o.
ul. Zelazna 3
97-300 Piotrków Trybunalski

!.329.L77,86zI
brutto
79 pkt.

109 miesięcy (9

lat i 1 miesiąc)
5 pkt.

84 pkt.



5. kaźmierczak
Przedsiębiorstwo Robót
l nstalacyjno - l nżynieryjnych
ul. Główna 92
Kosów, 97-310 Moszczenica

1.105.406,65 zł
brutto

85 miesięcy (7

lat i 1 miesiąc)
Oferta
odrzucona

6. Przedsiębiorstwo
lnżynieryjno Budowlane
Zetpri - Eko sp. z o.o.
ul. Gliniana 20
97-300 PiotrkóW Trybunalski

t.438.782,65 zl
brutto
72,98 pkt.

9 lat
5 pkt.

77,98 pkt,

w związku z powyźszym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z panią
Jadwigą Paczuską (te|.044 732-18-31} pokój nr 36, ul. Szkolna 28 Urząd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, w ce|u podpisania umowy.

zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty jeżeli zawiadomienie to żostało przesłane w sposób określony w ań. 27 ust. 2 ustawy
prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z
art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto informuje, że oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art,89 ust. 1pkt.6
ustawy z dnia 29 stycznia ż0o4r. - Prawo zamówień publicznych (tekstjedn.: Dz.U.z2oL3l.
Nr, poz. 907 z późn. zmianami) z powodu braku wyceny robót ziemnych które były wynikiem
błędu popełnione8o w trakcie przy8otowywania kosztorysu ofertowego dla przeLudowy sieci
kanalizacji sanitarnej.


