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ZAWIADOMIENIE O VVYBORZE OFERTY

1' dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: lzP.341.1o.2o13.
Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej - etap ll
Wólka Wiciejowska.

Zakres prac do wykonanla:
sieć wodociągowa zPCV z uzbrojeniem:

1) sieó wodociągowa z PCV a rcO mm Wraz z pzĄściami pzez pzeszkody i uzbroje-
ntem - 559,00mb.

2) sieó wodociągowa z PCY a 1rc mm Wraz z pzĄściami przez przeszkody i uzbroje-
niem - 846,00mb.

3) sieć wodociągowa z PE PN 1 0 sDR1 1 a rcO mm Wraz z przejściami pzez pzeszkody
iuzbrojeniem 636,00mb.

4) pzyłącza wodociągowe z PE a 63mmwrazz pzejŚciamipzez pzeszkody i uzbro-jeniem -242,00mb.
5) pzyłącza wodociągowe z PE o 50 mm wlazz przejściami pzez przeszkody i uzbro-jeniem - 196,00mb.
6) pzyłącza wodociągowe z PE a 40 mm wraz z pzejściami przez przeszkody i uzbro-

lenrem
7) Zakończenia typu A
8) Zakończenia typu B
9) Zakończenia typu C
10) Studnie wodomierzowe betonowe @ 1000 mm

- 443,00mb.
- 6,0 szt.

- 14,0 szt.
- 4,0 szt.

- 14,0s2t.

WspőIny SłownikZamówień: kod CPV
45'11.12.00.-0 roboty w zakresie pzygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45'23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-
dzania ścieków
45'23'21. 00-3 ro boty pom ocn icze w zakres ie wodoci ąg ów

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 149631 -2013 z dnia 23.07 '2013r.

1 . Działď1ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych ZamawiĄący
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najko-
zystn iejszą ofe rtę złoŻoną przez Wyko n awcę :

Przedsiębiorstwo lnstalacji Sanitarnych,,lNSTAL''
ul. Ustľonna 7, 08_300 Sokołów Podlaski

za oferowaną cenę ryczaftową brutto: 286 391 ,45 zł (słownie złotych: dwieście osiem-
dziesiąt sześć tysięcy tzysta dziewĺęódziesiąt jeden 45l1o0 )'

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.



W prowadzonym postępowaniu złozono następujące oferty:

Lp.
Nazwa

wykonawcy
Adres

wykonawcy

llość punk-

tów w kryte-
rium cena

1

Zakład Budowy i Eksplo-
ataĄiUządzeń Wodocią-

gowo-Kanalizacyjnych Sp. z
0.0.

Miętne ul' Główna 45
08-400 Ganľolin

58,23

2 BUDROM
Małgozata Dyjach

ul. Żaboklickiego 47
05-480 Karczew

75,88

3 Budowlana Społdzielnia
Piaseczno

Ul, Wojska Polskiego
54

05-500 Piaseczno
50,28

4

HYDRO-STAL
Produkcja Handel Usługi

BUDOINSTAL Piotr Krysz-
czuk

ul. Kosowska 44
08-300 Sokołów Pod-

laski
Seroczyn 41

08-320 Sterdvń

74,00

5
Pzedsiębiorstwo lnstalacii

Sanitarnych ,,lNSTAL"

ul. Ustronna 7

08-300 Sokołów Pod-
laski

100,00

2' Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt' 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Đziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostaliwykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust' 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, Że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w trybie ań. 94 ust.
2 pkt. 3.

Środki ochronv prawnei

od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z2010 r. Nr 1 13 poz.759 z p.zm.) -

dział Vl ''Środki ochrony prawnej''.


