
oznaczenie sprawy: ZP.3310/26/2018 

Piotrków Trybunalski, 11.01.2019 r. 
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI - 
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
UL. KASZTANOWA 31 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dzia łaj ąc, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  
publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustaw ą  Pzp", Zamawiaj ący 

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: WYKONANIA 
I KONSERWACJI OZNAKOWANIA PIONOWEGO, WYKONANIE OZNAKOWANIA 
POZIOMEGO ORAZ URZĄDZE Ń  BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH 

I PLACACH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM zastosowa ł  procedurę , o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp i jako najkorzystniejsz ą  uzna ł  ofertę  nr 1 z łożoną  przez Wykonawc ę : 

KONSORCJUM FIRM: 
LIDER: 
PRZEDSI ĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ‚„PEUK" S.A. 
UL. ROOSEVELTA 39 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PARTNER: 
PRZEDSI ĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. 
UL. POŁUDNIOWA 17/19 
97-300 PIOTRKÓW TRYBU NALSKI 
z zaoferowan ą  ceną  brutto: 568.260,00 z ł  

Wykonawca zaoferowa ł  termin p łatności: 30 dni 
Wykonawca zoaferowa ł  następu jce okresy gwarancji: 
c) dla oznakowania cienkowarstwowego 

• na przej ściach dla pieszych - 6 miesi ęcy 
• dla linii segregacyjnych, kraw ędziowych i innych - 9 miesi ę cy 
• dla linii segregacyjnych na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się  

z lu źnymi grysami - 6 miesi ęcy 
• na przej ściach dla pieszych i dla drobnych elementów na nawierzchniach bitumicznych o warstwie 

ścieralnej spękanej, kruszącej si ę  z lu źnymi grysami 3 miesi ące 
d) dla oznakowania grubowarstwowego 

• na przej ściach dla pieszych i dla pozosta łych elementów (Z wyłączeniem linii) - 36 miesi ęcy 
• dla przej ść  dla pieszych i pozosta łych elementów na nawierzchniach bitumicznych u ło żonych do 

1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami chemoutwardzalnymi - 12 miesi ęcy 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

Oferta najkorzystniejsza zosta ła wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
W/w oferta spe ł nia wszystkie wymagania Zamawiaj ącego i uzyska ła 90,00 punktów przyznanych 
zgodnie z zasadami zamieszczonymi w pkt. 16 Instrukcji dla Wykonawców (IDW). 

W za łączeniu do pisma Zamawiaj ący przedstawia zestawienie dotyczące z łożonej oferty 
wraz ze streszczeniem oceny oraz przyznan ą  punktacj ą  w kryteriach oceny ofert. 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nast ąpi zgodnie 
z art. 94 ust. 2 pkt la) ustawy PZP dnia 14.01.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego, pok. nr  4. 
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568.260,00 z ł  
brutto 60,00 pkt 30 dni 

20,00 

pkt 

Wykonawca zaoferowa ł  okres gwarancji: 
a) dla oznakowania 

cienkowarstwowego 
• na przej ściach dla pieszych - 6 miesi ęcy 
• dla linii segregacyjnych, kraw ędziowych 

i innych - 9 miesi ęcy 
• dla linii segregacyjnych na nawierzchniach 

bitumicznych o warstwie ścieralnej 
spękanej, kruszącej się  z lu źnymi grysami - 
6 miesięcy 

• na przej ściach dla pieszych I dla drobnych 
elementów na nawierzchniach bitumicznych 
o warstwie ścieralne) spękanej, kruszącej 
się  z lu źnymi grysami - 3 miesiące 

b) dla oznakowania grubowarstwowego 
• na przej ściach dla pieszych i dla pozosta łych 

elementów (z wy łączeniem linii) - 36 
miesięcy 

• dla przej ść  dla pieszych i pozosta łych 
elementów na nawierzchniach bitumicznych 
u łożonych do 1 miesi ąca przed wykonaniem 
oznakowania masami chemoutwardzalnymi 
- 12 miesi ęcy 

Nr 	Nazwa (firma) i adres 
oferty 	 Wykonawcy 

KONSORCJUM FIRM: 

LIDER: 

PRZEDSI Ę BIORSTWO 

ROBÓT DROGOWYCH 
‚„PEUK" S.A. 

UL. ROOSEVELTA 39 

97-300 PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 

PARTNER: 

PRZEDSI Ę BIORSTWO 
ROBÓT DROGOWO- 

MOSTOWYCH 
SP. Z O.O. 
UL. POŁUDNIOWA 
17/19 

97-300 PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI  

Ilość  punktów 
W kryterium 

OKRES 
GWARANCJI 

Wyliczono wed ług regu ły 
okre ś lonej w pkt 16.3. IDW 
(SIWZ) 
Wykonawca otrzyma ł  
nastę pującą  ilość  punktów: 

dla oznakowania 
cienkowarstwowego 

• na przej ściach dla pieszych - 
1,00 pkt 

• dla linii segregacyjnych, 
krawędziowych i innych - 
1,00 pkt 

• dla linii segregacyjnych na 
nawierzchniach bitumicznych 
o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się  z lu źnymi grysami 
-1,00 pkt 

• na przej ściach dla pieszych i dla 
drobnych 	elementów 	na 
nawierzchniach bitumicznych 
o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej si ę  z lu źnymi grysami 
- 1,00 pkt 

b) dla oznakowania 
grubowarstwowego 
• na przej ściach dla pieszych i dla 

pozosta łych elementów 
(z wyłączeniem linii) - 3,00 pkt 

• dla przej ść  dla pieszych 
pozosta łych elementów na 

nawierzchniach bitumicznych 
u łozonych do 1 miesi ąca przed 
wykonaniem oznakowania 
masami chemoutwardzalnymi - 
3,00 pkt 

CENA z ł  (brutto) 

Ilość  
punktów 

w kryterium 
CENA 

TERMIN 

PŁATNOŚCI 

punktów 
w kryterium 

TERMIN 

PŁATNOŚCI 

OKRES 

GWARANCJI 

Łączna ilo ść  
punktów 

60,00 pkt + 

20,00 pkt + 

10,00 pkt = 

90,00 PKT 

Łączna ilość  punktów uzyskana 
przez Wykonawc ę  w tym 
kryterium wynosi 10,00 pkt. 

YREKT 
Dróg 


