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dot. przetargu na budowę i przebudowę sieci kanalizacii sanitarnej wraz z przepompowniami

ścieków w mieście Elblpqu - Kontrakt K.2 realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-

00-0025/17 „Modernizacia gospodarki ściekowel w Aglomeracii Elbląg (SIWZ 360/3457/2078).

Część 1:

Zadanie 7 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową

przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska

w Elblągu.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiamy, że wybraliśmy ofertę złożoną przez MELBUD S.A.

86-300 Grudziądz, ul. Składowa 4. Oferta ta jest najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów

oceny ofert.

Przedstawiamy poniżej zestawienie ofert z przyznaną punktacją:

. Liczba punktówNazwa i adresNroferty Wykonawcy kryterium kryterium OGÓŁEMcena gwarancja
1 MELBUD S.A. 86-300 Grudziądz, ul. Składowa 4 90 pkt 10 pkt 100 pkt

Konsorcjum: Terkan Sp. z o.o. Sp.k., 87-140 Chełmża,

2 ul. Trakt 37 i Veder Tech Sp. z o.o. 82-522 Sadlinki, 82 pkt 10 pkt 92 pkt

ul. Grudziądzka 13a

Jmowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część 2:

Zadanie 2 Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście

wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu.

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 7 pkt 4) ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny

najkorzystniejszej oferty.
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