
 

 
 

Mokra Prawa, dn. 13.10.2021 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
 Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 
związanym z działalnością sektorową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. 
z o.o. w Mokrej Prawej, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, 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 
 

Dla cz. 1 : Rury i kształtki wodociągowe z PE 

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez PEGG Pipeline Grzegorz 
Rodziewicz, ul. Tuszyńska 58, 93-153 Łódź, z ceną brutto: 96 419,47 zł oraz 
terminem dostawy 1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, 
która w kryterium oceny ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” - uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” - uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację: 100,00 pkt  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako oferta najkorzystniejsza biorąc pod uwagę ogół kryteriów. 

Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty na cz. 1 
przedmiotu zamówienia oraz punktację przyznaną Wykonawcom: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium 
,,cena brutto 

oferty” 
(max. 95 pkt) 

Liczba punktów 
w kryterium  

,,termin 
dostawy" 

(max. 5 pkt) 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 
(max. 100 

pkt) 

2 

 

POH WOD BUD Marta Lachowicz-
Zontek Spółka Jawna  

43-391 Mazańcowice 57  
Oddział Łódź :   

91-341 Łódź ul. Brukowa 25 
 

80,34 5,00 85,34 

Podpisanie umowy: 



 

 
 

Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
PEGG Pipeline Grzegorz Rodziewicz, ul. Tuszyńska 58, 93-153 Łódź. 
 

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

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez POH WOD BUD Marta 
Lachowicz-Zontek Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 57 Oddział Łódź: 91-341 
Łódź ul. Brukowa 25, z ceną brutto: 101 830,51 zł oraz terminem dostawy 1 dzień 
roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium oceny 
ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” – uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” – uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację:  100,00 pkt.  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
POH WOD BUD Marta Lachowicz-Zontek Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 57 
Oddział Łódź: 91-341 Łódź ul. Brukowa 25. 
 

Dla cz. 3: Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC 

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez POH WOD BUD Marta 
Lachowicz-Zontek Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 57 Oddział Łódź: 91-341 
Łódź ul. Brukowa 25, z ceną brutto: 17 986,30 zł oraz terminem dostawy 1 dzień 
roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium oceny 
ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” – uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” – uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację:  100,00 pkt.  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
POH WOD BUD Marta Lachowicz-Zontek Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 57  
Oddział Łódź: 91-341 Łódź ul. Brukowa 25. 
 

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

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-
318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135, z ceną brutto: 54 952,71 zł oraz terminem dostawy 
1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium 
oceny ofert: 



 

 
 

a) ,,cena brutto oferty” - uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” - uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację: 100,00 pkt  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty na cz. 4 
przedmiotu zamówienia oraz punktację przyznaną Wykonawcom: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium 
,,cena brutto 

oferty” 
(max. 95 pkt) 

Liczba punktów 
w kryterium  

,,termin 
dostawy" 

(max. 5 pkt) 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 
(max. 100 

pkt) 

2 

 

POH WOD BUD Marta Lachowicz-
Zontek Spółka Jawna  

43-391 Mazańcowice 57  
Oddział Łódź :   

91-341 Łódź ul. Brukowa 25 
 

Zgodnie z rozdziałem XIII pkt 2) IWZ  
oferta została odrzucona,  

ponieważ treść oferty nie odpowiada treści IWZ. 
 

Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135. 
 

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

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-
318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135, z ceną brutto: 73 798,77 zł oraz terminem dostawy 
1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium 
oceny ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” - uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” - uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację: 100,00 pkt  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty na cz. 5 
przedmiotu zamówienia oraz punktację przyznaną Wykonawcom: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów  
w kryterium 
,,cena brutto 

oferty” 
(max. 95 pkt) 

Liczba punktów 
w kryterium  

,,termin 
dostawy" 

(max. 5 pkt) 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 
(max. 100 

pkt) 

2 

 
POH WOD BUD Marta Lachowicz-Zontek 

Spółka Jawna  
43-391 Mazańcowice 57  

Oddział Łódź :   
91-341 Łódź ul. Brukowa 25 

Zgodnie z rozdziałem XIII pkt 2) IWZ  
oferta została odrzucona,  

ponieważ treść oferty nie odpowiada treści IWZ. 
 



 

 
 

 

Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135. 
 

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

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-
318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135, z ceną brutto: 65 241,66 zł oraz terminem dostawy 
1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium 
oceny ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” – uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” – uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację:  100,00 pkt.  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135. 
 

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

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-
318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135, z ceną brutto: 45 754,89 zł oraz terminem dostawy 
1 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, która w kryterium 
oceny ofert: 
a) ,,cena brutto oferty” – uzyskała 95,00 pkt, 
b) ,,termin dostawy” – uzyskała 5,00 pkt, 
oraz łączną punktację:  100,00 pkt.  
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta spełnia warunki określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ)  
i została złożona jako jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Podpisanie umowy: 
Zgodnie z terminami określonymi w rozdziale 3 § 60 Regulaminu udzielania zamówień 
przez ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą:  
Hydrex Sp. z o.o., Sp. k., 92-318 Łódź, Aleja Piłsudskiego 135. 
 
  

Dyrektor ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy – Prokurent  
mgr Jolanta Gajda 


