Warszawa, dnia 26 sierpnia 2019 r.
Oznaczenie sprawy: KZGW/KZP/140/2019
KAK.281.11.2019 (7)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń
odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC 7”, nr zamówienia KZGW/KZP/140/2019.
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej: „Ustawy” informuje, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń
odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC 7 wybrał jako najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie:
Lider konsorcjum – DHI Polska sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa
Partner konsorcjum – Pectore – Eco sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 50/4, 44-100 Gliwice
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:
1 597 770,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset
siedemdziesiąt złotych), w tym realizację etapu I za cenę 947 770,00 PLN brutto i etapu II za cenę
650 000,00 PLN brutto.
Wybrana oferta jest jedyną jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu, spełnia wszystkie
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została złożona przez
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania.
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawcy, który złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną w kryteriach oceny ofert.
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