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GMINA ŁUBNIANY 

siedziba: Urząd Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46 – 024 Łubniany  

  www.lubniany.pl 

 

Łubniany, dn. 23 listopada 2020 r.  

 

       

Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną  

na terenie Gminy Łubniany w modelu  

partnerstwa publiczno-prywatnego” 

Ogłoszenie nr: 2020/S 197-476456 z dnia 9.10.2020 r. 

Numer referencyjny: RI.ZP.271.20.2020.PP 

 

 

Informacja  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią 

wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” 

 

Niniejszym, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa, 

Gmina Łubniany, dalej Zamawiający, informuje, że: 

 

I. W postępowaniu wywołanym ogłoszeniem nr 2020/S 197-476456 z dnia 9.10.2020 r. 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oferty złożyli następujący 

wykonawcy: 

1) PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 17, 

2) Veolia Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30,  

53-333 Wrocław.  

 

II. W wyniku weryfikacji ofert Zamawiający stwierdza, że obie oferty są kompletne, poprawne 

pod kątem formalnym. Obie oferty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Żadna z ofert 

nie podlega odrzuceniu. 

 

III. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w Rozdziale 12 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Punktacja ofert przedstawia się następująco: 

 

1) oferta PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, 46-053 Chrząstowice,  

ul. Ozimska 17: 

 

• Kryterium: „Wysokość czynszu za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej” – 10 pkt; 

• Kryterium: „Termin budowy przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce” – 

40 pkt; 

• Kryterium: „Termin modernizacji istniejących pompowni przydomowych” – 40 pkt; 

• Kryterium: „Termin modernizacji wodomierzy na przyłączach domowych” – 10 pkt. 

 

Łączna punktacja oferty: 100 pkt; 
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2) oferta Veolia Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 

53-333 Wrocław: 

 

• Kryterium: „Wysokość czynszu za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej” – 9,40 pkt; 

• Kryterium: „Termin budowy przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce” – 

40 pkt; 

• Kryterium: „Termin modernizacji istniejących pompowni przydomowych” – 40 pkt; 

• Kryterium: „Termin modernizacji wodomierzy na przyłączach domowych” – 10 pkt. 

 

Łączna punktacja oferty: 99,40 pkt. 

 

IV. W wyniku oceny i porównania ofert Zamawiający informuje, że uznał za najkorzystniejszą 

ofertę PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach. 

 

V. Stosownie do art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego                         

w wyniku niniejszego postępowania nie może być zawarta przed upływem 10 dni od dnia 

przesłania Wykonawcom niniejszej informacji.  

 

 


