ZP.271.7.2017

Iława, dnia 11.04.2017r.

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)

URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Ogłoszenie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.7.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowych dla
zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława.

Burmistrz Miasta Iławy działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn.zm.) informuje, że w dniu 11.03.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych
realizowanych przez Gminę Miejską Iława. Postępowanie znak ZP.271.7.2017 prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp tj. kwoty 209.000 Euro. W postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym
na składanie ofert. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
Zamawiający dopuścił złożenie oferty częściowej dowolną z wymienionych części zamówienia oraz na całość zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez DWK projekt Wojciech Kulawik,
AL. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa. Oferta zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: 34.071,00 zł, oraz oferowaną dodatkową
(ponad 1 obowiązkową) ilość bezpłatnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 3 aktualizacje. Oferta nr 1 uzyskała
najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiajaego na podstawie przyjętych
w SIWZ kryteriów za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację zamówienia. Oferta w
kryterium cena (60%) - uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium doświadczenie projektanta (30%) - 30,00 pkt, w kryterium
aktualizacja kosztorysów inwestorskich (10%) - 10,00 pkt Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.
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Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów:

KRYTERIUM I
CENA
(waga 60%)

L.p.

1.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1 - DWK projekt Wojciech Kulawik, AL. N.M.P. 69, 42-217
Częstochowa, oferta złożona w dniu, oferta złożona w dniu
03.04.2017r., godz. 09.25:
a) oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi:
34.071,00 zł,
b) deklarowane doświadczenie projektanta - 4 zadania,
c) oferowana dodatkowa (ponad 1 obowiązkową) ilość bezpłatnych
aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 3 aktualizacje

Co
Cp = --------- x 60 pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny
oferty
Co - cena oferty najniższej
spośród zaproponowanych w
ofertach
Cb - cena oferty badanej

34.071,00 /34.071,00 x
60 pkt = 60,00 pkt

liczba zadań inwestycyjnych na których osoba
wskazana jako pełniła funkcję projektanta jako
autor lub współautor dokumentacji które dotyczyły
obiektu sportowego zawierającego co najmniej
jeden element w szczególności tj.bieżnia, rozbieg
do skoku w dal, boisko itp. z nawierzchnią sztuczną
(np. poliuretanową), o minimalnej powierzchni
nawierzchni sztucznej min. 400 m2- 4 zadania -

Łączna punktacja
kryterium I+II+III

oferowana dodatkowa (ponad 1
obowiązkową) ilość bezpłatnych
aktualizacji kosztorysów
inwestorskich - 3 aktualizacje - 10,00
pkt

100,00 pkt

oferowana dodatkowa (ponad 1
obowiązkową) ilość bezpłatnych
aktualizacji kosztorysów
inwestorskich - 3 aktualizacje - 10,00
pkt

70,30 pkt

30,00 pkt

2.
Oferta Nr 2 - Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul.
Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa, oferta złożona w dniu 04.04.2017r.,
godz. 08.20:
a) oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi:
65.313,00 zł,
b) deklarowane doświadczenie projektanta - 4 zadania,
c) oferowana dodatkowa (ponad 1 obowiązkową) ilość bezpłatnych
aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 3 aktualizacje

KRYTERIUM II
Doświadczenie projektanta (D)
(waga - 30%),
Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” (waga
30%) - (D) - będą przyznawane za doświadczenie
zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do
pełnienia funkcji koordynatora projektu i zostaną
przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Za każdy projekt (nie więcej niż 4) spełniający poniższe
warunki, przy którym w/w osoba pełniła funkcję
projektanta jako autor lub współautor dokumentacji maksymalnie 30 punktów w kryterium,
2) Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te projekty,
które dotyczyły obiektu sportowego zawierającego co
najmniej jeden element w szczególności tj.bieżnia,
rozbieg do skoku w dal, boisko itp. z nawierzchnią
sztuczną (np.
poliuretanową), o
minimalnej
powierzchni nawierzchni sztucznej min. 400 m2
3) Punkty zostaną przyznane za ilość realizacji projektów,
przy których wskazana osoba pełniła funkcję
projektanta jako autor lub współautor:
a)
1 projekt (realizacja) - 0,00 pkt
b)
2 projekty (realizacje) - 10,00 pkt
c)
3 projekty (realizacje) - 20,00 pkt
d)
4 projekty (realizacje) - 30,00 pkt

KRYTERIUM III
Minimalna liczba pobytów Koordynatora na
budowie w ciągu tygodnia (K) - (waga 10%)
Za wykonanie dodatkowych aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego ponad wymagane
minimum w okresie udzielonej rękojmi zostaną
przyznane punkty w następujący sposób:
a) za brak deklaracji (nie wpisanie w ogóle
ilości aktualizacji lub wpisanie „0”)
Wykonawcy
w
zakresie
wykonania
dodatkowych
aktualizacji
kosztorysu
inwestorskiego ponad wymagane minimum
(jednokrotna
aktualizacja
kosztorysu
inwestorskiego
wchodzi
w
zakres
przedmiotu zamówienia) – przyznane
zostanie: 0 pkt.
b) za zadeklarowanie przez Wykonawcę
wykonania 1 dodatkowej aktualizacji
kosztorysów inwestorskich w okresie
udzielonej rękojmi ponad wymagane
minimum
(jednokrotna
aktualizacja
kosztorysu inwestorskiego wchodzi w zakres
przedmiotu zamówienia) – przyznany
zostanie: 5 pkt.
c) za zadeklarowanie przez Wykonawcę
wykonania 3 lub więcej dodatkowych
aktualizacji kosztorysów inwestorskich w
okresie
udzielonej
rękojmi
ponad
wymagane
minimum
(jednokrotna
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia)
– przyznane zostaną: 10,00 pkt

34.071,00 /65.313,00 x
60 pkt = 31,30 pkt

liczba zadań inwestycyjnych na których osoba
wskazana jako pełniła funkcję projektanta jako
autor lub współautor dokumentacji które dotyczyły
obiektu sportowego zawierającego co najmniej
jeden element w szczególności tj.bieżnia, rozbieg
do skoku w dal, boisko itp. z nawierzchnią sztuczną
(np. poliuretanową), o minimalnej powierzchni
nawierzchni sztucznej min. 400 m2- 4 zadania -

30,00 pkt
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Ponadto na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 19.04.2017r. w siedzibie
zamawiającego.

.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zdrojewska
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