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Iława, dnia 06.09.2019r.

Ogłoszenie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy:

postępowania znak: ZP.271.27.2019 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 pn: Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i
gminę Iława.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.) informuje, że w dniu 06.09.2019r, dokonano
rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. budowa ścieżki
rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława.. Postępowanie znak ZP.271.27.2019 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 5.548.000 Euro.
Przedmiot zamówienia składał się z dwóch części:
1. Część 1 - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul. Zalewskiej na dz. 1/5
obr. 3 m. Iława - w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert
na realizację części 1. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
2. Część 2 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej w Iławie (dz.
nr 1/5, 290, 289/2 obr. 3 m. Iława) - w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie
przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. 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:
1.

Na realizację części 1 - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul.
Zalewskiej na dz. 1/5 obr. 3 m. Iława - oferty nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo
Drogowo - Budowlane Spółka z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Wybrana oferta zawiera
cenę ryczałtową brutto: 837.025,92 zł, oferowany okres gwarancji i rękojmi - 84 miesiące,
oraz deklarowaną liczbę etatów dla zatrudnianych osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych -1 etat. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w
związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów z
godnie z art. 91 ust.l ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy
Pzp na realizację części 1 - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul. Zalewskiej
na dz. 1/5 obr. 3 m. Iława. Oferta w kryterium cena (60%) - uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium
oferowany okres gwarancji i rękojmi (30%) - 30,00 pkt, w kryterium aspekt społeczny (10%) 10,00 pkt. Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.;

2. Na realizację części 2 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej
w Iławie (dz. nr 1/5, 290, 289/2 obr. 3 m. Iława) - oferty nr 4 złożonej przez Iławskie
Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Spółka z o. o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława.
Wybrana oferta zawiera cenę ryczałtową brutto: 152.301,00 zł, oferowany okres gwarancji i
rękojmi - 84 miesiące, oraz deklarowaną liczbę etatów dla zatrudnianych osób będących

Strona 1 z 3

członkami grup społecznie marginalizowanych - 1 etat. Oferta nr 4 uzyskała najwyższą liczbę
punktów tj. 98,20 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie
przyjętych w SIWZ kryteriów z godnie z art. 91 ust.l ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą w
rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację części 2 - budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej w Iławie (dz. nr 1/5, 290, 289/2 obr. 3 m. Iława). Oferta w
kryterium cena (60%) - uzyskała: 58,20 pkt, w kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi
(30%) - 30,00 pkt, w kryterium aspekt społeczny (10%) - 10,00 pkt. Łącznie we wszystkich
kryteriach: 98,20 pkt.
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z
załączoną tabelą:
KRYTERIUM 1
L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

CENA
(waga 60%)

KYTERIUM II

Okres
gwarancji i
rękojmi (waga
30%)

KYTERIUM III

Aspekt
społeczny
(waga 10%)

Suma punktów
(Kryterium
l+ll+lll)

część 1 - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul. Zalewskiej na dz. 1/5 obr. 3 m. Iława
1.

2.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Spółka z o. o., ul. Długa 27, 87-300
Brodnica, oferta złożona w dniu 23.08.2019r.,
godz. 08:55:
aj oferowana cena ryczałtowa za wykonanie
zamówienia brutto wynosi: 837.025,92 zł,
bj oferowany okres rękojmi i gwarancji - 84
miesiące,
cj deklarowana liczba etat dla zatrudnionych
osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - 1 etat;
Oferta nr 3 - Firma Budowlana UNIB Daniel
Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100
Ostróda, oferta złożona w dniu 23.08.2019r.,
godz. 09:26:
aj oferowana cena ryczałtowa za wykonanie
zamówienia brutto wynosi: 1.091.256,45 zł,
bj oferowany okres rękojmi i gwarancji - 84
miesiące,
cj deklarowana liczba etat dla zatrudnionych
osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - 1 etat

60,00

30,00

10,00

100,00 pkt

46,02

30,00

10,00

96,02 pkt

Część 2 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej w Iławie (dz. nr 1/5, 290,
289/2 obr. 3 m. Iława)
1.

2.

Oferta nr 1 - Iławskie Wodociągi Spółka z o. o.,
ul. Wodna 2,14-200 Iława, oferta złożona w dniu
22.08.2019r„ godz.11:47:
aj oferowana cena ryczałtowa za wykonanie
zamówienia brutto wynosi: 147.722,35 zł,
bj oferowany okres rękojmi i gwarancji - 84
miesiące,
cj deklarowana liczba etat dla zatrudnionych
osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - 0 etatów
Oferta nr 4 - Iławskie Przedsiębiorstwo
Instalacyjno - Budowlane Spółka z o. o., ul.
Usługowa 8, 14-200 Iława, oferta złożona w dniu
23.08.2019r.,godz.l0:20:
aj
oferowana cena ryczałtowa
za wykonanie zamówienia brutto wynosi:
152.301,00 zł,
bj
oferowany okres rękojmi i
gwarancji - 84 miesiące,
cj deklarowana liczba etat dla zatrudnionych
osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - 1 etat

60,00

30,00

0,00

90,00 pkt

58,20

30,00

10,00

98,20 pkt
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Zamawiający informuje, że umowy na poszczególne części zostaną zawarte, zgodnie z art. 94
ust. 1 pkt 2] ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym zamawiający wyznacza termin
podpisania umów na dzień 20.09.2019r. w siedzibie Zamawiającego.
B U R M I S T R Z
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Dawid ^ opaczewski
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