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Wynik postępowania

DOTYCZY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi
wg dwóch zadań:

ZADANIE NR 1 "Budową hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z
infrastrukturą techniczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w
Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 o kubaturze 17 800 m3 i powierzchni zabudowy 2027
m2 (kategoria obiektu budowlanego XV) "
ZADANIE NR 2 "Rozbiórką istniejącego łącznika i sali gimnastycznej przy I Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie oraz przebudową i
rozbudowy budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem o powierzchni zabudowy 1679,40 m2
i kubaturze 19 100 m3 wraz z całą infrastrukturą techniczną w Andrychowie przy ul. Pachla
16 (kategoria obiektu XV)"

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zarnowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm.) Zamawiający, Powiat Wadowieki - Starostwo
Powiatowe w Wadowicach, uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania w zakresie zadania nr l,
zadania nr 2:

------ ----~Tr_-Ir-- ----- .

Cena za całość Czas reakcji na wezwanie Suma punktów
Lp. Nazwa Wykonawcy zamówienia - 60% zamawiającego - 40% uzyskanych przez ofertę

we wszystkich kryteriach

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

l. "EKO-SYSTEM" MACIEJ WODNIAK 100 pkt.
34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5 60 pkt. 40 pkt.

NIP 551 138 86 34

ZADANIE NR 1 Zł fi

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy INZYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-
SYSTEM" MACIEJ WODNIAK, 34-100 WADO WICE, UL. DR J. PUTKA 5, z ceną brutto
35998,16 zł, 2 godzinnym czasem reakcji na wezwanie zamawiającego. Zaproponowany przez
Wykonawcę wskaźnik procentowy brutto od wartości netto odebranych robót drogowych wynosi
3,298%. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która
spełnienia warunki i wymagania zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.

Zamawiający w postępowaniu:
- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy;
- nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.



LAJJANIE NK 1.Złożono następujące oterty:

Cena za całość zamówienia - Czas reakcji na wezwanie Suma punktów
Lp. Nazwa Wykonawcy uzyskanych przez ofertę

60% zamawiającego - 40% we wszystkich kryteriach

INŻYNIERSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA "EKO-SYSTEM"

l. MACIEJ WODNIAK 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5

NIP 551 138 86 34

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy INZYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-
SYSTEM" MACIEJ WODNIAK, 34-1 00 WADO WICE, UL. DR J. PUTKA 5, z ceną brutto
42604,36 zł, 2 godzinnym czasem reakcji na wezwanie zamawiającego. Zaproponowany przez
Wykonawcę wskaźnik procentowy brutto od wartości netto odebranych robót drogowych wynosi
3,8%. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która
spełnienia warunki i wymagania zamawiającego określone W specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.

Zamawiający w postępowaniu:
- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy;
- nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 L- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20l9r poz. 2019 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:
l. ekosystem@wp.pl
2. Strona postępowania
3. aJa (DP)


