
                              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH    
                                     W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 
 
zdp@zdp.aleksandrow.pl                             87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22                                                    tel./fax.54 282 27 45  
 
                                                                                                                              Odolion, dnia  20 czerwca 2017 r. 
DUDiM.510.6. 2017  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
  Nazwa Zamówienia  : Przebudowa drogi powiatowej nr 2613 C Przypust- Waganiec PKP  od km 
0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze JNI 010220796, gmina  Waganiec 
 
Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający zawiadamia o :  
 
Wyborze najkorzystniejszej oferty : 
    Oferta nr 2-  Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa góra 8/10,                                          
87-800 Włocławek 
 
Cena oferty – 1 655 772,62 zł  
Termin realizacji – 31.10.2017 r. 
Okres gwarancji – 84 miesiące  Uzasadnienie wyboru:  
Wybrana oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała 
największą liczbę punktów tj: 100. 
 Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp , zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10  dni od dnia przesłania niniejszej informacji. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG”      Sp. z o.o., ul. Budowlana 38,  
88-100 Inowrocław 
liczba punktów w kryterium cena –56,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów –96,00  
Oferta nr 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa góra 8/10, 87-800 Włocławek 
liczba punktów w kryterium cena –60,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów –100 
 
Oferta nr 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn  
liczba punktów w kryterium cena –57,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów – 97,00 
 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                             

że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.  



3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                         
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  4. Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 
 
 
 
                                                                                                                                          Podpisał : 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                   Kierownik Działu Utrzymania   
                                                                                                                                   Dróg i Mostów 
                                                                                                                                   Zastępca Dyrektora 
                                                                                                                                   Bożena Roszak  

 
 
 
 



                              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH    
                                     W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 
 
zdp@zdp.aleksandrow.pl                             87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22                                                    tel./fax.54 282 27 45  
 
                                                                                                                              Odolion, dnia  20 czerwca 2017 r. 
DUDiM.510.6. 2017  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
  Nazwa Zamówienia  : Przebudowa drogi powiatowej nr 2613 C Przypust- Waganiec PKP  od km 
0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze JNI 010220796, gmina  Waganiec 
 
Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający zawiadamia o :  
 
Wyborze najkorzystniejszej oferty : 
    Oferta nr 2-  Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa góra 8/10,                                          
87-800 Włocławek 
 
Cena oferty – 1 655 772,62 zł  
Termin realizacji – 31.10.2017 r. 
Okres gwarancji – 84 miesiące  Uzasadnienie wyboru:  
Wybrana oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała 
największą liczbę punktów tj: 100. 
 Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp , zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10  dni od dnia przesłania niniejszej informacji. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG”      Sp. z o.o., ul. Budowlana 38,  
88-100 Inowrocław 
liczba punktów w kryterium cena –56,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów –96,00  
Oferta nr 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa góra 8/10, 87-800 Włocławek 
liczba punktów w kryterium cena –60,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów –100 
 
Oferta nr 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn  
liczba punktów w kryterium cena –57,00  
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00  
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00   
Razem punktów – 97,00 
 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                             

że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.  



3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,                         
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  4. Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 
 
 
 
                                                                                                                                          Podpisał : 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                   Kierownik Działu Utrzymania   
                                                                                                                                   Dróg i Mostów 
                                                                                                                                   Zastępca Dyrektora 
                                                                                                                                   Bożena Roszak  

 
 
 
 


