
Informacja o zamówieniu
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail:
przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:
„Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie,                          z podziałem na 3 części” – nr postępowania 141/18

Numer postępowania:

141/18
Termin składania ofert: 2018-06-27 o godz 10:00:00

Część 1

Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono 
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 1 kwotę 397 566,60 zł brutto.
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia 
Wybrana firma:

DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru:  Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 334589.72 brutto

Część 3

Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia 
Wybrana firma:

DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru:  Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 298870.99 brutto

Załączniki:

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

file:///auction_file/5b290023-2bbc-4d7c-9405-1b852e049ce3/og%C5%82oszenie%20o%20udzieleniu%20zam%C3%B3wienia.pdf
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