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Piotrków Trybunalski dn. O4.07,20'16r,

punKów i wykonawca został wybrany na wykonanie

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

lNFoRMAcJA o *""o*.#tJ!Rffi[?,JHTEJszEJ oFERTY oRAz o

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej

ofeńy w postępowaniu pro*"O]onińnT póOst"*i" pzepisów y9t_awy z dnia. 29,01 ,2004 r,

Prawo zamówień publiczniih- (Oi U' z 2015 r, poz, 2164) w trybie przetargu

nieograniczonego na:

PrzebudowęuticySienkiewiczanaodcinkuodul.słowackie9.odo.ąl.Kopernika
;.;;;;;ńiJońi ni".nę-J;óĘi;;"tr"ktury w Piotrkowie TrybunaIskim w ramach

zad.'Pn:,,Przebudowa ul, Sienkiewicza"

informuje. iż ofeńa wvkolawcv:
Pr;aŚńb fi ót Drogowych ,,PEUK" S,A,

ul. Roosevelta 39
97-300 Piotrków Tryb.

uzyskała najwyższą liczbę
ww. zadania,

zestawienie ofeń:

Zamawiający zamier;:a zawrzeć umowę w sprawie zamórruienia publicznego

w terminie nie krótszym 
-ńlz- s ani od dnia przesłania zamówienia o wyborze

l,ąrióJv.i"i"iśr-", of"ńy,;"z"li zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony

w art, 27 ust. 2 ustawy F;*; ;;ńÓ*ień publicznyc!,' ą9" 
,t_0 dni - jeżeli zostało

prrl.i"nó * inŃ śpó.ób,' ;;;r," ; art. gł ust. i pkt 2) ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Lp. Nazwa Wykonawcy cena skrócony termin
wvkonania

Łączna liczba
punktóW

1 STRABAG Sp. z o, o.
ul. Pazniewska 10
05-800 Pruszków

2 303 935,39 zł
brutto

11.10.20,16 r.

ofeńa odrzucona
ań, 89 ust. 't pK.

2\

2. PrzeŃiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o.
ul. Południowa 17l,l9
97-300 Piotrków Tryb.

2 596 879,68 zł
brutto

82,36 pkt.

15.11.2016 r.

0 pkt.
82,36 pkt.

3. przedsĘuiorstwo Robót
Drogowych ,,PEUK" S,A.
ul. Roosevelta 39
97-300 PiotrkówT]ry!. _

2252130,0Ozł
brutto

95 pkt.

1{.10.2016 r.

5 pkt.
100 pkt.



lnformuję, że oferta nr 1 została odrzucona na podstawie ań. 89 ust, 1 pkt. 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2O15 r., poz,
2164), gdyż w kosztorysie ofeńowym - roboty rozbiórkowe brak pozycji ,,Wywiezienie
gluzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transpoń gruzu
samochodem samowyładowczym oraz uĘlizacja",
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