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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania 
modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych” nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/ 
WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do 
planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych” nr sprawy: 
KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/ WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona 
przez: 

 
DHI Polska sp. z o.o. 
ul. Bagno 2/89 
00-112 Warszawa 
 
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
i postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający uznał 
za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez DHI Polska sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 
Warszawa. Oferta ta jest jedyną złożona w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i tym 
samym uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów tj. 86,00 pkt. w kryteriach: ceny, 
okresu udzielonej gwarancji, dodatkowej asysty technicznej oraz doświadczenia personelu 
wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania.  
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Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli 
następujący wykonawcy:  

 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

 
Punkty przyznane wg kryteriów: 
1) Cena – 60%  
2) Okres udzielonej gwarancji – 10% 
3) Dodatkowa asysta techniczna – 10%  
4) Doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego  

do realizacji zadania – 20%  
  

Punktacja  
wg 

kryterium 
 

Cena 

Punktacja 
wg 

kryterium 
 

Okres 
udzielonej 
gwarancji 

Punktacja  
wg kryterium 

 
Dodatkowa 

asysta 
techniczna 

Punktacja  
wg kryterium 

 
Doświadczenie 

personelu 
wykonawcy 

wyznaczonego 
do realizacji 

zadania 

Punktacja  
łącznie 

1 
DHI Polska sp. z o.o. 
ul. Bagno 2/89 
00-112 Warszawa 

60,00 0,00 6,00 20,00 86,00 

 
 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 264 ust. 2 lit. 1 b) ustawy Pzp, może 
zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 

 
Pouczenie 

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 
września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.) – Dział IX 
„Środki ochrony prawnej”.  

 
 
Z poważaniem 
 

                                                  
Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Anna Wilk      Andrzej Cebula 

 


