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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/ 
Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2022 w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 
ustawy Pzp.  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w systemie  
„zaprojektuj i wybuduj” na terenie Gminy Biecz - Etap I. 
 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1  pkt 1  i ust. 2 ustawy z dnia               
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  
informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Część I „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biecz - 
zadania 1-3 ” w systemie  zaprojektuj i wybuduj 
a) za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez firmę:  
Polskie Centrum Wody Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 4.980.200,00  zł brutto, okres 
gwarancji 42 miesiące 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta . Oferta wybranego Wykonawcy 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. 
b) Wykaz złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją: 

Nr 
oferty 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Liczba pkt.                 
w kryterium  
Cena - 60% 

 
Liczba pkt.                     

w kryterium  
Okres  

gwarancji - 40% 

Łączna ilość 
punktów 

1 

Polskie Centrum Wody 
Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 

 

 
60 
 

40 100 

 
Część II „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w 
miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
a) za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez firmę:  
Polskie Centrum Wody Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  78.000,00 zł brutto, okres gwarancji 
60 miesięcy 
 



 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta . Oferta wybranego Wykonawcy 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. 
b) Wykaz złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją: 

Nr 
oferty 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Liczba pkt.                 
w kryterium  
Cena - 60% 

 
Liczba pkt.                   

w kryterium  
Okres  

gwarancji - 40% 

Łączna ilość 
punktów 

1 

Polskie Centrum Wody 
Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 

 

 
60 
 

40 100 

 
Część III „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
„Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
a) za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez firmę:  
Polskie Centrum Wody Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 860.000,00  zł brutto, okres gwarancji 
60 miesiące 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta wybranego Wykonawcy 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała 
najwyższą ilość punktów. 
b) Wykaz złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją: 
 

Nr 
oferty 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Liczba pkt.                 
w kryterium  
Cena - 60% 

 
Liczba pkt.                   

w kryterium  
Okres  

gwarancji - 40% 

Łączna ilość 
punktów 

1 

Polskie Centrum Wody 
Pieszczoch Sp. j., 
ul. K. K. Baczyńskiego 16 
38 – 200 Jasło 

 
60 
 

40 100 

2 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w 
Bieczu Sp. z o. o.  
ul. Rynek 18 
38-340 Biecz 

38,55 40 78,55 
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