
 Krapkowice, dnia 30 października 2020 r.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Czecha 1 
47-300 Krapkowice

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Budowę  kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Borek” 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, informuje, że
po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10 45-129
Opole

z  ceną  ofertową  brutto:  470.155,20  zł  (słownie:  czterysta  siedemdziesiąt  tysięcy  sto
pięćdziesiąt pięć złotych 20/100). 

Uzasadnienie

Zamawiający  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  w  trybie
przetargu nieograniczonego realizowanego w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Czecha
1  47-300  Krapkowice  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w
miejscowości  Borek"  wprowadzonego  Uchwałą  NR  1/08/2020  Zarządu  Wodociągi  i
Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 03 sierpnia 2020 r., zamieszczonego na stronie
internetowej  www.bip.wik.krapkowice.pl,  a  także  na  portalu  BZP  jako  ogłoszenie
nieobowiązkowe nr 594100-N-2020, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”. 

Wykaz  ofert  złożonych  w  przedmiotowym  postępowaniu  oraz  informacje  o  przyznanej
punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną oceną:

Lp
Nazwa Wykonawcy

Adres  siedziby
Wykonawcy

Cena  ofertowa
brutto, pkt

Okres  udzielonej
Gwarancji  i
Rękojmi, pkt

Łączna ocena, pkt

1. Zakład  Budownictwa
Ogólnego  DROBUD
Anna  Stryczek-

ul. Kępska 10
45-129 Opole

          85,00 15,00 100,00

1



Janicka
 
 2. POLINSTAL sp. z o.o. ul. Opolska 79A

47-300
Krapkowice 

80,21 15,00 95,21

3. DDTHERM sp. z o.o. ul. Brzeziny 23A
46-040 Krasiejów

63,54 15,00 78,54

4. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„MAK-RO”  S.  Górski
I. Górska sp. j.

ul. Witosa 1A
48-120 Baborów

74,47 15,00 89,47

5. Zakład  Instalacyjno  –
Budowlany  „ISAN-
BUD”  Leszek
Wołowiec

ul. Opolska 40 
49-100 Niemodlin

68,30 15,00 83,30

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający ocenił złożone oferty w oparciu o kryterium ceny
ofertowej brutto (waga 85,00 %) oraz kryterium okresu udzielonej  gwarancji  i  rękojmi w
zakresie  wykonanych prac i  robót  budowlanych (waga 15,00 %). Następnie  Zamawiający
sprawdził czy  oferta oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 

Zważywszy  na  fakt,  że  oferta  Wykonawcy  najwyżej  ocenionego  jest  zgodna  z  SIWZ  a
Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu, ostatecznie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
złożoną  przez  Zakład  Budownictwa  Ogólnego  DROBUD  Anna  Stryczek-Janicka  ul.
Kępska 10 45-129 Opole. Oferta ta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt). 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż po upływie 3 dni liczonych od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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