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     Suchy Dąb, dnia 13 czerwca 2014 r. 

 

GK.7031.2.43.13.2014 

Dot: postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania 

gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb (Numer 

ogłoszenia: 273097 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013) prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gmina Suchy Dąb (zwana dalej Koncesjodawcą) na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawą o koncesji, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonała 

wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez: 

Ecol-Unicon Sp. z o.o. 
ul. Równa 2 

80-067 Gdańsk 

 

szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy: 9,59 zł 

zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji: do 31.12.2014 r. 

 

Uzasadnienie 

W przedmiotowym postępowaniu Koncesjodawca zaprosił do składania ofert następujące 

podmioty: 

1. Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, 

2. Saur Neptun Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk. 

Koncesjodawca w Opisie Warunków Koncesji wskazał, że przy wyborze Koncesjonariusza 

będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 Kryterium 1: Szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania 

umowy, 

 Kryterium 2: Zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji. 
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Dla w/w kryteriów zaproponowano następującą maksymalną liczbę punktów:  

Kryterium 1– 90 pkt 

Kryterium 2 – 10 pkt 

Oba podmioty ww. złożyły oferty w terminie. 

W toku badania i oceny ofert Koncesjodawca ustalił, iż: 

 obie oferty spełniają wymogi wskazane w ustawie o koncesji oraz Opisie Warunków 

Koncesji (w szczególności zbadano oferty pod kątem zgodności przygotowanej 

Projekcji Taryfowej obowiązującej na dzień złożenia oferty z "Metodyką 

przygotowania i aktualizacji Projekcji Taryfowej". Projekcja Taryfowa przygotowana 

przez Kandydatów została złożona zgodnie ze wskazaną metodyką oraz przygotowana 

w oparciu o dostarczony Arkusz Kalkulacyjny. Arkusze Kalkulacyjne złożone przez 

Kandydatów zostały wypełnione prawidłowo w polach wskazanych do wypełnienia 

w części założeń operatora). 

 w ofercie Saur Neptun Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku zaoferowano: 

o szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy - 11,03zł, 

o zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji - do 31 marca 2015 r. 

 w ofercie Ecol-Unicon  sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zaoferowano: 

o szacowany poziom stawek taryfowych w okresie obowiązywania umowy - 9,59 zł, 

o zadeklarowany termin wykonania niezbędnych inwestycji - do 31 grudnia 2014 r. 

Koncesjodawca, po porównaniu ofert, ocenił je w ten sposób, że: 

 oferta Saur Neptun Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku 

w Kryterium 1: 78,25 punktów, 

w Kryterium 2: 6 punktów, 

co daje łącznie: 84,25 punktów. 

 oferta Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uzyskała: 

w Kryterium 1: 90 punktów, 

w Kryterium 2: 8 punktów, 

co daje łącznie: 98 punktów 

 

Ze względu na powyższe okoliczności Koncesjodawca za ofertę najkorzystniejszą uznał 

ofertę złożoną przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  

 


