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Znak sprawy ZP 271.27.2015 
           
              Wg rozdzielnika 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 
1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich” 
 
 
 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – 
zawiadamiam, że w rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie 
przedmiotowego zamówienia dokonałem wyboru następującego Wykonawcy:  
 
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych 
 i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o. o. 
ul. Towarowa 12-14 
58-100 Świdnica      ilość pkt. – (96+4,00)=100,00 
 
Pozostałe oferty: 
 
1.INSAN DEVELOPER Sp. z o. o. 
ul. Łokietka 
59-300 Lubin                                                                                ilość pkt. – (81,91+4,00)=85,91 
 
2. P.J.W i O. Śr sp. z o. o. 
Ul. Południowa 1 
56-400 Oleśnica                                                                          ilość pkt. –(85,16+4,00)=89,16 
 
3.Zakład Robót Instalacyjnych 
 INSTALBUD Sp. jawna 
ul. Drohobycka 1 
59-220 Legnica                                                                           ilość pkt. –(70,06+4,00)=74,06 
 
4. Konsorcjum: 
MAKINUS Sp. z o. o. - Lider 
Ul. Św. Mikołaja 56/57 
50-127 Wrocław 
P.J. D PUR - FAN s.c. 
Franciszek Duduś, Rafał Duduś – partner 
ul. Górecka 65 A 
54-060 Wrocław                                                                         ilość pkt. –(52,35+2,00)=54,35                     
 
5. Przedsiębiorstwo Komunalne 
Hemiz-Bis sp. z o. o. 
Ul. Świerczewskiego 27 c 
59-230 Prochowice                                                                     oferta odrzucona 
 
6. ROBKOM sp  z o. o 
Ul. Poznańska 29 H 
59-220 Legnica                                                                          ilość pkt.-  91,21+2,00=93,21                                                             
 
 
7. P.P.H.U. DĄBROWSKI  
Dąbrowski Jan 
Pojałowice 73 
32-200 Miechów                                                                         ilość pkt.-  57,30+4,00=61,30 
 
 
Uzasadnienie wyboru: 



Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i jest jednocześnie 
korzystna pod względem ceny ofertowej. 
 
 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PISMA (Np. poprzez odesłanie pierwszej strony 
niniejszego pisma wraz z państwa pieczątką wpływu). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
informacji przez Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez niego na numer faksu lub 
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 


