
 

 
 

Mokra Prawa, dn. 10.01.2022r. 
 
 

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: 11/ZS/2021 
 

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

 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Hydrex Sp. z o.o. Sp. k.,  
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 z ceną brutto: 117 583,08 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, Al. Piłsudskiego 135. 
 

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, Al. Piłsudskiego 135 z ceną brutto: 64 126,05 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, Al. 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, Al. Piłsudskiego 135 z ceną brutto: 85 144,29 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, Al. 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, Al. Piłsudskiego 135 z ceną brutto: 70 999,29 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, Al. 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, Al. Piłsudskiego 135 z ceną brutto: 48 818,78 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, Al. Piłsudskiego 135. 
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