
 

 

 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: AZ/ZP- 17/2015 na usługi zimowego utrzymania dróg, 

placów  i chodników na terenie gminy miasta Toruń – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Łącznie w postępowaniu złożono 8 ofert firm wyszczególnionych w załączniku, w tym złożono oferty na  

21 części (zamówienie jest podzielone na 34 części). Żaden Wykonawca nie został z postępowania wykluczony 

ani żadna z ofert nie została odrzucona. 

Za najkorzystniejszą dla Pakietu I;  Zadanie-1 część -1 uznano ofertę złożoną przez : ENERGO - TOK  

Sp. z o. o Toruń, ul. Olsztyńskiej 42. Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Zgodnie z kryteriami oceny 

ofert opisanymi w siwz tj.: 95 pkt. za cenę oferty i 5 pkt. za warunki płatności. 

Za najkorzystniejszą dla Pakietu I;  Zadanie-1 część -2  uznano ofertę złożoną przez Vip - Tour  Joanna 

Raniszewska , Toruń, ul. Grudziądzka 67/1. Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Zgodnie z kryteriami 

oceny ofert opisanymi w siwz tj.: 95 pkt. za cenę oferty i 3,5 pkt. za warunki płatności. 

Za najkorzystniejszą dla Pakietu I;  Zadanie-2 uznano ofertę złożoną przez : ENERGO - TOK  

Sp. z o. o Toruń, ul. Olsztyńskiej 42. Oferta otrzymała największą liczbę punktów. Zgodnie z kryteriami oceny 

ofert opisanymi w siwz tj.: 95 pkt. za cenę oferty i 5 pkt. za warunki płatności. 

Za najkorzystniejsze dla Pakietu II uznano oferty firm, które są wyszczególnione i szczegółowo opisane  

z uwzględnieniem otrzymanej punktacji  w załączniku do niniejszego pisma.  

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i za najkorzystniejsze uznał wszystkie złożone ważne oferty  

z uwagi na zapis zawarty w pkt.15.2 ppkt.3)  siwz , że w przypadku, gdy liczba ofert będzie równa liczbie 

zadań wówczas Zamawiający zawrze umowy ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty,  a ich oferty 

nie będą podlegały odrzuceniu.  

W niniejszym postępowaniu liczba złożonych ofert jest mniejsza niż liczba części na które zostało 

podzielone zamówienie i tak:  

Pakiet II, Zadanie 2 – Samochody ciężarowe z pługiem  - zadanie jest podzielone na 7 części, złożono 4 oferty.  

 

W związku z powyższym na 3 części tego zadania postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 

93 ust.1 pkt.1) ustawy Pzp;  

Pakiet II Zadanie 1 – Ciągniki rolnicze - zadanie jest podzielone na 7 części, złożono 2 oferty. W związku z 

powyższym na 5 części tego zadania postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust.1 pkt.1) 

ustawy Pzp;  

Pakiet II Zadanie 3 – Koparko – ładowarki z pługiem - zadanie jest podzielone na 12 części, złożono 7 ofert. W 

związku z powyższym na 5 części tego zadania postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 

ust.1 pkt.1) ustawy Pzp. 

 

Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt.1), 

tj.: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

na podane w ofertach adresy poczty elektronicznej.  

 

 


