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Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.02.2019r. 
 

 
Wykonawcy biorący udział w postepowaniu 

 

 

Informacja o wyborze  

najkorzystniejszej oferty 
 

 

Nr  sprawy: 1/ZWiK/P/2019 
 

 
 

 

I. Działając na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.,) Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w ramach realizowanego 

projektu: 

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej  

 w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”. 

 

W części pierwszej 

„Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny” 

 

Wykonawcą zadania 

będzie firma:  
 

TsT eko Sp. z o.o. Sp.k 

ul. Marii Skłodowskiej- Curie nr 42C 

43 – 190 Mikołów 
 

Uzasadnienie wyboru: 

   

Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oferta jest zgodna z ustawą Pzp i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

Oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.  

Oferta otrzymała:  

60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium gwarancja - łączną ilość punktów 100 

 

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
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Lp. 

 

 

FIRMA 

Kryteria Suma punktów ze 

wszystkich 

kryteriów 

pkt. 

CENA  

 

pkt. 

GWARANCJA 

 

pkt. 

 

  1 

 

 

TsT eko Sp. z o.o. Sp.k 

ul. Marii Skłodowskiej- Curie nr 42C 

43 – 190 Mikołów 
 

 

 

60,00 

 

 

40,00 

 

 

100,00 

 

 

  2 

 

 

 

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp.k 

ul. Floriana 7  

44-190 Knurów 

 

7,9 

 

40,00 

 

47,9 

 

II. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

W przedmiotowym postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

III. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

  

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego wykonawcy 

 

IV. Informacja o terminie zawarcia umowy 

 

Umowa w sprawie przedmiotowego postepowania, zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 

94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 
 

W części drugiej 

„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na 

sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek” 
 

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione:  

 

1. Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.,) tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

2. Podstawa faktyczna: 

W toku otwarcia złożonych ofert w dniu 05 luty 2019r, Zamawiający stwierdził, ze na ww 

zadanie w części drugiej kwota zaoferowana przez oferenta znacząco przekracza kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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