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Łódź, dn. 18.11.2020 r. 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od 
skrzyżowania w km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. 

Rzgowskiej w ramach realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi”  
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.41.2020 

 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że ofertą 
najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, jest: 
 
oferta nr 3 złożona przez:  
 
MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 249/251 lokal C 21, 90-456 Łódź 
-  za cenę ofertową brutto: 243 540,00 zł 
-  okres gwarancji jakości i rękojmi: 84 miesiące 
 
Uzasadnienie wyboru: 
 a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (fakultatywne podstawy wykluczenia), 

 b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ, 
 c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy,   
 d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych 
przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów  
 
Wybrana oferta jw. otrzymała: 
60 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” , 40,00 punktów w kryterium  „Okres 
gwarancji jakości i rękojmi na prace projektowe” = 40,00% co łącznie dało 100 punktów. 
 
Punktacja przyznana ofertom: 
Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto  

(w PLN) 
 

Ilość 
punktów 

za 
kryterium 

1 
„Cena” –

60% 

Okres 
gwarancji  
jakości i 
rękojmi  

Ilość punktów 
za kryterium 2 

„Okres 
gwarancji 

jakości i rękojmi 
na prace 

projektowe”– 
40%” 

SUMA 
pkt za 

kryterium 
1-2 

1. 

Biuro Inżynierskie TRAKT 
Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

 
(oferta w formie 
elektronicznej) 

303 810,00 zł 48,10 pkt 84 
miesiące 40 pkt. 88,10 pkt. 
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2. 

 
Konsorcjum firm: 
1.MPRB Sp. zo.o. 
ul. Dekerta 18 
30-704 Kraków – Lider 
Konsorcjum 
2. Mosty Kraków S.A. 
ul.Dekerta 18 
30-704 Kraków – Partner 
konsorcjum 
 
(oferta w formie elektronicznej) 

298 890,00 zł 48,89 pkt. 84 
miesiące 40 pkt. 88,89 pkt. 

3. 

MODUS Biuro Projektowo-
Wykonawcze Sp. z o.o. 
ul.Piotrkowska 249/251 lokal 
C 21 
90-456 Łódź 
 

(oferta w formie papierowej) 

243 540,00 zł 60,00 pkt. 84 
miesiące 40 pkt. 100 pkt. 

               
 
                      ZATWIERDZAM 

 
DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

                                                                                                                 /podpis nieczytelny/ 
                          Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Filipczak 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-62 


