Bełchatów, dnia 09.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Modernizację węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej” w ramach
projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa”.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r, poz. 907), Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Modernizację węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej” w ramach
projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa”.
wybrana została oferta złożona przez :
„AWBUD” S. A. Fugasówka , ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec
Oferta wymienionego Wykonawcy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów –
100,00 pkt. oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punkty w kryterium oceny ofert:
Numer
oferty

1.

2.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

ABT Sp. z o.o.
ul. Bór 139
42-202 Częstochowa
Fax (34) 365 93 61
AWBUD S. A.
Fugasówka, ul. Reja 4
42-440 Ogrodzieniec
Fax (32) 254 27 69

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

Cena oferty brutto

Liczba punktów
w kryterium oceny
ofert

13 930 611,00

87,66

12 212 048 85

100,00

tel./ centr.: 44 634-90-00, 44 634-90-01, Fax: 44 634-90-05
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego: 80.977.900,00 zł

3.

EKOLOG Sp. z o.o.
ul. Wapienna 36
64-920 Piła
Fax (67) 214 21 41

16 866 252,00

72,41

4.

BinŻ SA
ul. Olsztyńska 3
97-400 Bełchatów
Fax: (44) 635 60 69

15 853 470,00

77,03

5.

IDS – BUD S. A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Fax: (22) 378 80 88

16 716 192,00

73,06

6.

PWP Katowice Sp. z o.o.
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice
Fax (32) 201 88 16

19 167 126,13

63,71

7.

PIP INKOM Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 67
97-400 Bełchatów
Fax (44) 632 56 39

20 524 395,00

59,50

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej
oferty.
3. Termin zawarcia umowy
Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z art.180
ust. 1. „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.”
ust. 3. „Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.”
Zgodnie z art.182 ust. 1 „Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.”
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po otrzymaniu niniejszej
informacji faxem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości
przesłanych stron na nr faxu: 44 633 83 06.
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