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Projekt pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa – etap II”,  

planowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach 

Działania 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

 

Nr sprawy: 68/SK/JRP/2016       Bełchatów, dnia 14.10.2016 r. 

 

 

 

 

 

                                                        

Dotyczy: postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz renowacji bezwykopowej istniejących sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”, planowanego do realizacji w ramach Projektu  

pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap 

II” Nr sprawy 68/SK/JRP/2016. Postępowanie prowadzone jest na podstawie szczególnych warunków 

realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa  

w rozdziale 6.5 podrozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamówienie jest zamówieniem 

sektorowym o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 

r. poz. 831), a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU OCENY I WYBORU OFERTY Z DNIA 10.10.2016  r.  
oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI II i III. 

 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  

w CZĘŚCI II i III w/w postępowania oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert  

i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI II i III. 

Uzasadnienie unieważnienia oraz ponownego wyboru: 

W dniu 13.10.2016 r. Zamawiający otrzymał drogą mailową pismo od Wykonawcy GWK Inżynieria 

Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza w dniu 10.10.2016 r. z informacją, że w załączonych do oferty referencjach  

z dn. 30.06.2015 r. potwierdzających spełnienie wymaganego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

zgodnie z pkt. II ppkt. 1.2 lit. b i c zapytania ofertowego, wystąpiła pomyłka w określeniu długości 

zaprojektowanej modernizowanej sieci kanalizacyjnej DN 600. Właściwa długość zaprojektowanej sieci 

wynosi 386 mb a nie jak podano w referencjach 568 mb, co nie spełnia wymaganego warunku określonego  

w zapytaniu ofertowym. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu 10.10.2016 r. czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI II i III przedmiotowego postępowania oraz informuje, że po ponownej 

ocenie ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 

 

 

 

 

  



 

 

Wybór oferty w CZĘŚCI II i III: 

GSG Industria Sp. z o.o.  

ul. Granitowa 47,  

70-750 Szczecin  

adres do korespondencji: ul. Jaworskiego 8,  

05-090 Raszyn 

 

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia – Część II i III wynosi: 224 452,37 zł, w tym: 

 Dla CZĘŚCI II: 75 927,90 zł 

 Dla CZĘŚCI III: 148 524,47 zł 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 

 
 


