Ciechanów, dnia 18.01.2022 r.
WZP.271.1.40.2021

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych,
dróg
wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w
zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31
grudnia 2022 r.”
Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni;
Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych,
szlakowych, gruntowych);
Część Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z
nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.);
Część Nr 5 – bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie
cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów
informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni.
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów
Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym
w SWZ i ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert,
więc w świetle przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.

Ocena i przyznana punktacja:

NR
OFERTY

NAZWA WYKONAWCY I ADRES

Liczba punktów
w kryterium
Cena
(max. 60 pkt)

1

Z.U.H. „KOPTRANS” Witold
Piętka
ul. Mazowiecka 9a,
06-400 Ciechanów

60,00 pkt

Liczba punktów
w kryterium
Gwarancja
(max. 40 pkt)

Razem

40,00 pkt

100,00 pkt

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w toczącym się postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Działając na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
iż może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni, ponieważ w przedmiotowym
postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych
(żwirowych, szlakowych, gruntowych).
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów
Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym
w SWZ i ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert,
więc w świetle przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.
Ocena i przyznana punktacja:

NR
OFERTY

NAZWA WYKONAWCY I ADRES

Liczba punktów
w kryterium
Cena
(max. 60 pkt)

1

Z.U.H. „KOPTRANS” Witold
Piętka
ul. Mazowiecka 9a,
06-400 Ciechanów

60,00 pkt

Liczba punktów
w kryterium
Gwarancja
(max. 40 pkt)

Razem

40,00 pkt

100,00 pkt

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w toczącym się postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Działając na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
iż może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni, ponieważ w przedmiotowym
postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.
Część Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice
z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.).
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym
w SWZ i ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert,
więc w świetle przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.
Ocena i przyznana punktacja:

NR
OFERTY

1

NAZWA WYKONAWCY I ADRES
Planeta S.A.
ul. Zdziarska 21,
03-289 Warszawa

Liczba punktów
w kryterium
Cena
(max. 60 pkt)

Liczba punktów
w kryterium
Gwarancja
(max. 40 pkt)

Razem

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w toczącym się postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Działając na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
iż może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni, ponieważ w przedmiotowym
postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.
Część Nr 5 – bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie
cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych.
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym
w SWZ i ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert,
więc w świetle przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.

Ocena i przyznana punktacja:

NR
OFERTY

1

NAZWA WYKONAWCY I ADRES
Planeta S.A.
ul. Zdziarska 21,
03-289 Warszawa

Liczba punktów
w kryterium
Cena
(max. 60 pkt)

Liczba punktów
w kryterium
Gwarancja
(max. 40 pkt)

Razem

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w toczącym się postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Działając na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy Pzp Zamawiający informuje,
iż może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni, ponieważ w przedmiotowym
postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta

