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DOTYCZY: Zadanie 1: Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od posesji nr 115a do 

skrzyżowania z ul. Wołowską w zakresie budowy chodników wraz                           
z doświetlonym przejściem dla pieszych oraz przystankiem autobusowym. 
Zadanie 2: Przebudowa ul. Obornickiej w zakresie budowy azylu wraz                       
z doświetlonym przejściem dla pieszych na wysokości posesji nr 111. 

 
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129) zawiadamia, że w ww 
postępowaniu do realizacji zadania „Zadanie 1: Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku 
od posesji nr 115a do skrzyżowania z ul. Wołowską w zakresie budowy chodników wraz                           
z doświetlonym przejściem dla pieszych oraz przystankiem autobusowym. Zadanie 2: 
Przebudowa ul. Obornickiej w zakresie budowy azylu wraz z doświetlonym przejściem 
dla pieszych na wysokości posesji nr 111.” wybrano, jako najkorzystniejszą, złożoną 
przez Państwa ofertę: z ceną ofertową brutto: 697.199,60 zł. 
 
Uzasadnienie: 

Dla realizacji przedmiotowego zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą 
wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Ponadto informujemy, iż w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 
Oferta nr 1: MIWRO Sp. z o. o. Sp. K., ul. Wrocławska 77, 55-095 Byków 
Oferta nr 2: ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134 
Oferta nr 3: PB HAUS Sp. z o. o. Sp. K., ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno 
Oferta nr 4: ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 
 
którzy złożyli następujące oferty z ceną ofertową brutto: 
Oferta nr 1: 717.973,73 zł 
Oferta nr 2: 697.199,60 zł 
Oferta nr 3: 893.877,22 zł 
Oferta nr 4: 782.405,23 zł 



 

 
Umowa w niniejszym postępowaniu może być zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP. 

Równocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy należy przedłożyć 
dokumenty wymienione w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. XIII pkt 5 oraz 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zgodnie z rozdziałem XIV SWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, treść dokumentu należy 
przedłożyć zamawiającemu do uzgodnienia. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Adresat 
2. TXU w/m 
 
KONTAKT: 
Dorota Moryc 
Starszy referent 
tel. +48 71 376 07 56 | email: dorota.moryc@zdium.wroc.pl 
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