Kraków, 8 lutego 2019
Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pod
nazwą: Przebudowa i rozbudowa Zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie (hale D, E, H i L)”, drugie postępowanie znak sprawy: DR.26.8.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1.

Zamawiający podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że jako
najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana Oferta nr 1 złożona przez
Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, cena oferty (po dokonaniu poprawy omyłek w
trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2) i 3) ustawy PZP): 31 966 922,97 PLN brutto. Oferta spełnia warunki
udziału w postępowaniu a Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nr 1 zdobyła najwyższą
ocenę, tj. 100 punktów, we wszystkich kryteriach oceny ofert.
2. Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu zwiększenia kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia do wysokości oferty wybranej jako najkorzystniejsza, tj. do kwoty 31
966 922, 97 PLN brutto.
3. W niniejszym postępowaniu, złożono łącznie 3 oferty, poza ofertą oznaczoną jako oferta nr 1,
oferty złożyli także:
a) Oferta nr 2 – została złożona przez Moris-Polska sp. z o.o., ul. Baletowa 4, 02-867 Warszawa
cena oferty 33 677 374,08 PLN brutto,
b) Oferta nr 3 - została złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych
CECHINI Stanisław i Józef Cechini sp.j., ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica-Zdrój, cena oferty
35 845 871,56 PLN brutto.
4. Zamawiający informuje o dokonanej ocenie ofert:
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5.

Uwagi do dokonanej oceny ofert – oferta Moris Polska sp. z o.o.:

W treści wykazu osób, w części dotyczącej doświadczenia kierownika prac konserwatorskich,
dodatkowo punktowanego w ramach kryterium oceny ofert, w poz. 14, 15, 16 i 18 - 38 wskazano jako
przedmiot inwestycji "nadzór konserwatorski (kierownik prac konserwatorskich)". W związku z faktem,
że Zamawiający wymagał wskazania doświadczenia polegającego na kierowaniu pracami
konserwatorskimi, które to działanie różni się znacząco od prowadzenia nadzoru konserwatorskiego,
takie określenie zakresu pełnionej funkcji uniemożliwia uznanie ww. doświadczenia jako spełniającego
kryteria oceny ofert. Dlatego Zamawiający uznał Wykonawcy wyłącznie 14 pozycji doświadczenia, co
spowodowało przyznanie 5 punktów w kryterium.
6. Uwagi do dokonanej oceny ofert – oferta Stanisław i Józef Cechini sp.j.:
W treści wykazu osób, w części dotyczącej doświadczenia kierownika prac konserwatorskich,
dodatkowo punktowanego w ramach kryterium oceny ofert, wyłącznie pozycje 1, 3, 4 i 13 opisywały
doświadczenie polegające na kierowaniu pracami konserwatorskimi. W pozostałych pozycjach wykazu
wskazano jako przedmiot inwestycji "nadzór konserwatorski". W związku z faktem, że Zamawiający
wymagał wskazania doświadczenia polegającego na kierowaniu pracami konserwatorskimi, które to
działanie różni się znacząco od prowadzenia nadzoru konserwatorskiego, takie określenie zakresu
pełnionej funkcji uniemożliwia uznanie ww. doświadczenia jako spełniającego kryteria oceny ofert.
Dlatego Zamawiający uznał Wykonawcy wyłącznie 4 pozycje doświadczenia, co spowodowało
przyznanie 1 punktu w kryterium.
7.
8.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert ani nie wykluczono żadnych Wykonawców.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 10 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.

Z upoważnienia pełnomocnika Zamawiającego

Marcin Belon

