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ZAWIADOMIENlE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gzęśó l - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi

powiatowej nr 1368D w m. Ligota Piękna od skrzyżowaniaz
drogą wojewódzką (dawna DK 5) do ul. Leszczynowej, 9ffi.

wisznia Mała

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ..Opracowanie
dokumentacii proiektowo-kosztorvsowei budowv ciąqu pieszo - roweroweqo wzdłuż
droqi powiatowei nr 1368D Liqota Piękna - Malin - Krvniczno"

Stosownie do treści ań,.92 ust. 1 pkt. 1) ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U,2018 poz, 1986 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawĘ' Zarząd
Drog Powiatowych w Trzebnicy, będący Zamawiającym w w/w postępowaniu
zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Opracowan ie dokumentacj i projektowo-kosztorysowej budowy ciąg u pieszo -
rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D Ligota Piękna - Malin
Kryniczng" (nr ref. DT\ZPl20OI2112019; Ogłoszenie o zamówieniu nr 611434-N-2019
z dnia 2019-10-17 r

a) Gzęści l: Wykonanie dokumentacji projektowĄ oraz kosztorysowej budowy
ciągu pieszo_rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D w m. Ligota
Piękna od skrzyżowania z drogą wojewódzką (dawna DK 5) do ul.
Leszczynowej, gm. Wisznia Mała

zostało rozstrzyg n ięte :

\



Wobec powyzszego informuję, co następuje.

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeŻeli

jest miejscem ńykonywania działaIności wykonawcy, którego ofeńę wybrano
'oraz nazwy albó imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

adresy, jeŹeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy

złożyli oierty, a tirze iunktacją przyznaną 9feń_o1 w każdym kryterium oceny
oteń i łączna punktację _wrazz uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1,1. w wyniku przeprowadzonego badania i oceny złozonych ofeń, 1a podstawie

kryteriow ó""ny ofeń określonych w rozdz. XlV Części l S|WZ - lDW za
njlkorzystniejszą uznano ofeńę Wykonawcy, ktorym jest:

Projektowanie Konstrukcyjno - lnżynieryj ne

Bogusław Waluga
u !.Modrzejewskiej 161 1 5

41-7'a2 Ruda Sląska

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresY,

jezeli są miejscami wykonywania dzjałalności wykonawcÓW, ktorzY złoŻYli

ofeńy, a"takzó punktację przyznanąofeńom w każdym kryterium ocenY ofeń

i łącznąpunktację:

1.3, Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej ofeńY:

Uzasadnienie faktyczne:
Wymieniony Wykońawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ofóńa nr 1 _ nie podlega

odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sPełnia

wymagania zawartĆ w specyfikacji- isiotnych warunków_ zamówienia i w oParciu o PrzYjęte

rń terń oceny ofeń uzyskała-najwyzsząliĆzbę punktow (tj. łączna liczba 100,00Pkt.) Podczas
dokonanej oceny ofeń,

Mając na uwadze, iż żożona przez wykonawcę ofeńa została najwyzej oceniona, na

poóstawie ań. 26 ust, 2 ustawy praw-o zamowień pub|icznych, Zamawiający wezwał

Wykonawc ę do żożenla oświadczeń i dokumentów, o ktorych mowa y a| 25 ust, 1 ustawy,

tj. oświadcŻeń i dokumentów wymienionych_ w Rozdz, Vl. pkt, 3 Części l SIWZ _ lDW,

Dokumenty te potwierdziły spełnia nie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

orazbrak podstaw do wykluczenia.

Lp. Nazwa Wykonawcy
" Adres

Wykonawcy

Liczba punktów
przyznana w

kryterium Cena

Liczba punktów
przyznana w

kryterium
Okres gwarancji

irekoimi

Łączna Iiczba
punktów

1,

Projektowanie
Konstrukcyjno
Inżynieryjne
Bogusław

Waluga
ul.Modrzeje

wskiej 16115 ,
4I-7tż Ruda Sląska

60,00 40,00 100,00



U Uzasadnienie prawne:

f Stosownie do treści ań. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, wybrał
E 9feńę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofeń określonych w specyfikacji
l lstotnych warunków zamówienia (S|WZ). Ofeńa została najwyzej oceniona na podstawie
l kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. Xlll Części l S|WZ - lDWlt
n 2. lnformacja o Wykonawcach, ktorzy zostaliwykluczeni:
l] W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
ti 3. lnformacja o Wykonawcach, których ofeńy zostały odrzucone, powodach

odrzucenia ofeńy:
W postępowaniu nie odrzucono zadnej ofeńy.

4, lnformacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:' W postępowaniu nie ustalono dynamicznego systemu zakupów, ponieważ Zamawiający nie
Posiada rozwiązan i niezbędnych środkow e|ektronicznych, które umozliwiłyby zastosowanie
tego sposobu dla zlecenia robot budowlanych objętych zamówieniem.

5. tnformacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzietenia zamówienia
publicznego:

Zgodnie z ar7,94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień pub|icznych umowa w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawańa w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a|bo 10 dni - jeże|i
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, ktorych wańośó jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie arŁ, 11ust, 8,
Warunkiem zawarcia umow}r z wyłonionym Wykonawcą będzie dopełnienie wszelkich
formalności określonych w Części l S|WZ - lOW.
ZamawiĄący w dniu dzisiejszym przesłał zawiadomienie o wyborze najkozystniejszej ofeńy
do Wykonawców przy użyciu środkow komunikacji elektronicznej (e-mail).
Ponadto, ZamawiĄący stosownib do treści ań. 92 ust. 2 ustawy zamieścił niniejsze
informacje na swojej stronie internetowej.

6. Środki ochrony prawne
ZamawiĄący informuje, ze Wykonawcom. przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale Vl Prawa zamówień publicznych ,,Srodki ochrony prawnej" (tj.;. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.)

Kierown i k Zamawiającego


