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Halinów, 30.05.2017 r.  

Nr sprawy: ZK.211.04.2017 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy,  

 którzy złożyli oferty  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na zadanie pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 3-go  Maja w miejscowości Halinów, 

Gmina Halinów” 

 

ZAWIADOMIENIE  

o  wyborze najkorzystniejszej oferty  

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 3-go  Maja w miejscowości Halinów, Gmina 

Halinów” 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

 

Urtech Sp. z o.o.,  

Adres:  ul. Codzienna 20, 03-668 Warszawa 

Cena brutto: 496 714,34 zł 

Długość gwarancji: 60 

Liczba pozytywnych referencji na roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości i średnicy odpowiadających co najmniej wartościom wskazanym w 

SIWZ: 8 

Liczba pozytywnych referencji na roboty budowlane w zakresie budowy pompowni sieciowej na sieci 

kanalizacji sanitarnej: 8. 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans 

ceny i pozostałych kryteriów, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z 

powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez 

Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów: 

Cena –  60 pkt; 

Gwarancja – 30 pkt;  

Referencje na roboty budowlane w zakresie budowy  lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej – 5 

pkt; 

Referencje na roboty budowlane w zakresie budowy pompowni sieciowej na sieci kanalizacji 

sanitarnej – 5 pkt; 

Razem: 100 pkt; 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: 

Kryteria oceny ofert – 60% cena, 30% - długość gwarancji (min. 36 m-cy, max. 60 m-ce),  

5% - liczba pozytywnych referencji na roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości i średnicy odpowiadających co najmniej wartościom wskazanym w 

SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, 5% - liczba pozytywnych referencji na roboty budowlane 
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w zakresie budowy pompowni sieciowej na sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych w okresie ostatnich 

5 lat 

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

Do porównania ofert w kryterium cena zastosowany został następujący wzór: 

Kryterium cena – 60% 

 

 

     Najniższa cena ofert brutto 

 Ocena punktowa =  ---------------------------------------------   x 60 pkt 

     Cena brutto oferty badanej 

 

Do porównania ofert w kryterium okres gwarancji zastosowana została następująca zasada:  

Kryterium długość udzielonej gwarancji – 30% 

Zamawiający przyznawał punkty dla długości gwarancji od 36 do 60 miesięcy zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w 4 pkt  formularza oferty, wg wzoru: 

 

     Długość gwarancji w ofercie badanej 

 Ocena punktowa =  -----------------------------------------------------    x 30 pkt 

     Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy) 

 

Kryterium liczba pozytywnych referencji: 5% na roboty budowlane w zakresie budowy lub 

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości i średnicy odpowiadających co najmniej 

wartościom wskazanym w SIWZ:  

- 1 referencje – otrzymał 0 punktów, 

- 2 referencje – otrzymał 1 punkty,  

- 3 referencje – otrzymał 2 punktów, 

- 4 referencje – otrzymał 3 punkty, 

- 5 referencji – otrzymał 4 punkty, 

- 6 i więcej referencji – otrzymał 5 punktów, 

 

Kryterium liczba pozytywnych referencji: 5% - liczba pozytywnych referencji na roboty budowlane w 

zakresie budowy pompowni sieciowej na sieci kanalizacji sanitarnej: 

- 1 referencje – otrzymał 0 punktów, 

- 2 referencje – otrzymał 1 punkty,  

- 3 referencje – otrzymał 2 punktów, 

- 4 referencje – otrzymał 3 punkty, 

- 5 referencji – otrzymał 4 punkty, 

- 6 i więcej referencji – otrzymał 5 punktów, 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty:  
 

Lp. Oferent 
Cena 

Brutto  

PUNKTY referencje na 

roboty budowlane w 

zakresie budowy  lub 

przebudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 

PUNKTY referencje na 

roboty budowlane w 

zakresie pompowni 

sieciowej na sieci 

kanalizacji 

PUNKTY 

gwarancja 

Punkty 

CENA 

RAZEM 

1. 
Urtech Sp. z o.o.,  

496 714,34 5 5 30 60 100 pkt 

2. 

Zakład budowy i eksploatacji urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

922 500,00 5 5 30 32 72 pkt 

 
Zamawiający informuje, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania, ani też żadna 

oferta Wykonawcy nie została odrzucona. 
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Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w 

przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

Zapraszamy oferenta Nr 1 - przedstawiciela spółki: 

Urtech Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Codzienna 20, 03-668 Warszawa  do zawarcia umowy. 

Zawarcie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.06.2017 r. o godzinie 14.00. 

 

 

 

Dyrektor 

/-/ Małgorzata Komuda - Ołowska 

 


