
 

Mokra Prawa, dn. 30.09.2021 r. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
dotycząca: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:  
„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych cz. 1-7: 
cz. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE, 
cz. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, 
cz. 3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC, 
cz. 4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki 
żeliwne, uszczelki, 
cz. 5 Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje 
uliczne, tabliczki emaliowane, 
cz. 6 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, 
kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki 
do armatury ze stali kwasoodpornej, 
cz. 7 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.” 
- nr sprawy: 10/ZS/2021 
 
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, działając na podstawie rozdziału XI IWZ, przekazuje poniżej 
informacje: 
1. Otwarcie ofert na ww. przedmiot zamówienia odbyło się w dniu 30.09.2021r.  

o godzinie 1215. 
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 694 655,77 zł brutto, w tym: 
cz. 1 –  226 610,15  zł brutto, 
cz. 2 –  137 269,34  zł brutto, 
cz. 3 –  21 971,60  zł brutto, 
cz. 4 –     65 063,24  zł brutto, 
cz. 5 –  106 807,97  zł brutto, 
cz. 6 –        81 291,36  zł brutto, 
cz. 7 –     55 642,11 zł brutto. 
 

3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli w oferty w terminie: 
 

cz. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

2.  

 
POH WOD BUD  

Marta Lachowicz-Zontek 
Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź :  
91-341 Łódź  

ul. Brukowa 25 

 
 
 

114 019,00 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 
 

Zgodnie  
z IWZ 



 

3. 

 
 

PEGG Pipeline  
Grzegorz Rodziewicz 

93-153 Łódź 
ul. Tuszyńska 58 

 
 

 
96 419,47 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

 

cz. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

2. 

 
POH WOD BUD  

Marta Lachowicz-Zontek 
Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź :  
91-341 Łódź  

ul. Brukowa 25 

 
 
 

101 830,51 zł. 

 
 

 
1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

 

cz. 3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

2. 

 
POH WOD BUD  

Marta Lachowicz-Zontek 
Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź :  
91-341 Łódź  

ul. Brukowa 25 

 
 

 
17 986,30 zł. 

 
 

 
1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

 

cz. 4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki 
żeliwne, uszczelki 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

 
 

Hydrex Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa 

92-318 Łódź   
Al. Piłsudskiego 135 

 
 
 
 

54 952,71 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

2. 

 
POH WOD BUD  

Marta Lachowicz-Zontek 
Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź :  

 
 

 
65 758,96 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 

Zgodnie  
z IWZ 



 

91-341 Łódź  
ul. Brukowa 25 

wartości umowy 
brutto 

 

cz. 5 Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje 
uliczne, tabliczki emaliowane 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

 
 

Hydrex Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa 

92-318 Łódź   
Al. Piłsudskiego 135 

 
 

 
73 798,77 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

2. 

 
POH WOD BUD  

Marta Lachowicz-Zontek 
Spółka Jawna 

43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź :  
91-341 Łódź  

ul. Brukowa 25 

 
 
 

95 195,59 zł. 

 
 

 
1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

 

cz. 6 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, 
kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do 
armatury ze stali kwasoodpornej 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

 
 

Hydrex Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa 

92-318 Łódź   
Al. Piłsudskiego 135 

 
 
 

65 241,66 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

 

cz. 7 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty  

(w złotych) 

Termin 
dostawy 

(w dniach 
roboczych) 

Termin realizacji 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

 
 

Hydrex Sp. z o.o.  
Sp. Komandytowa 

92-318 Łódź   
Al. Piłsudskiego 135 

 
 
 

45 754,89 zł. 

 
 
 

1 dzień 

sukcesywnie od 
dnia podpisania 

umowy do 
31.12.2021r. lub 
do wyczerpania  

się całkowitej 
wartości umowy 

brutto 

Zgodnie  
z IWZ 

Sporządziła : Anna Kołodziejek 


