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l.dz. PZD/ZP/357/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwo-
du Drogowego Nr 1 w Rudnikach przy pomocy jednej szt. równiarki, oraz jednej lub dwóch szt. nośników 
samochodowych z pługiem średnim, oraz jednej szt. nośnika samochodowego do pługu klinowego ciężkiego, 
oraz jednej szt. koparko-ładowarki.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania 
warunków przez wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i 
oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu, odpowied-
nio do części postępowania.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe 
postępowanie w części dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach za pomocą 1 szt. nośnika samochodowego z płu-
giem średnim, 1 szt. nośnika samochodowego do pługu klinowego ciężkiego, 1 szt. równiarki zostało unie-
ważnione.

UZASADNIENIE

Część 1 – nośnik samochodowy z pługiem średnim w ilości 1 szt.
Najkorzystniejsze oferty w przedmiotowym postępowaniu w części dotyczącej zimowego utrzymania dróg powia-
towych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach za po-
mocą 1 szt. nośnika samochodowego z pługiem średnim:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Ul. Grabińska 8
42-283 Boronów 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena za 1 szt.: 60.776,00 zł. brutto
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt 

Część 5 – koparko-ładowarka w ilości 1 szt.
Najkorzystniejsze oferty w przedmiotowym postępowaniu w części dotyczącej zimowego utrzymania dróg powia-
towych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach za po-
mocą 1 szt. koparko-ładowarki:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Ul. Grabińska 8
42-283 Boronów 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena za 1 szt.: 18.190,00 zł. brutto
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt 

Przedmiotowe postępowanie w części dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w se-
zonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach za pomocą 1 szt. nośnika samocho-
dowego z pługiem średnim, 1 szt. nośnika samochodowego do pługu klinowego ciężkiego oraz 1 szt. równiarki 
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp tj.: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 
odrzuceniu. 
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Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia części dotyczącej zimowego 
utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego 
Nr 1 w Rudnikach za pomocą 1 szt. nośnika samochodowego z pługiem średnim i 1 szt. 1 szt. koparko-ładowarki 
w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umów dotyczących przedmiotowego zamówienia części dotyczącej zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogo-
wego Nr 1 w Rudnikach za pomocą 1 szt. nośnika samochodowego z pługiem średnim, 1 szt. nośnika samochodo-
wego do pługu klinowego ciężkiego oraz 1 szt. równiarki.

O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.

P.O. DYREKTOR

Bożena Zalewska
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