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WZ. 272.18.2021.w 

Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.18.2021 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowych” 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie 
w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, gdzie kryteriami oceny ofert są: cena- 
60 %, Doświadczenie projektanta - 40 %, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty: 

Dla Części nr 1 zamówienia: Usługi Inżynierskie Mostar Adam Szoblik, ul. Kazimierza 
Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana 
punktacja za doświadczenie projektanta- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 100 punktów. 

Dla Części nr 2, 3 i 4 zamówienia: DROPROJEKT SP. ZOO, Ul. Zabłocie 26/41, 30-701 
Kraków  - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za doświadczenie 
projektanta- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów - dla 
w/w części; 

 

W/w Wykonawcy dla wskazanych części złożyli niepodlegającą odrzuceniu oferty, które 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały 100 
punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert 
w postępowaniu dla danej części. Wykonawcy wykazali  spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 

przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

W zakresie Części nr 1:  

1. PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław- przyznana 
punktacja za cenę-  24,62 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie projektanta- 40 
punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 64,62 punktu; 

2. PROinżynieria Sp. z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 4/3- przyznana punktacja za 
cenę-  38,26 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie projektanta- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 78,26 punktu; 

3. Biuro Projektowe PROPONT Marcin Siwiec, ul. Dudy 6, 42-610 Miasteczko Śląskie- 
przyznana punktacja za cenę-  39,13 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie 
projektanta- 0 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 39,13 punktu; 

4. DROPROJEKT SP. ZOO, Ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków- przyznana punktacja za 
cenę-  52,18 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie projektanta- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 92,18 punktu. 
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W zakresie Części nr 3:  

1. A&J CONSULTING Andrzej Kału żny, 59-300 Lubin, ul. Krzemieniecka 12a/8- 
przyznana punktacja za cenę-  56,38 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie 
projektanta- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 96,38 punktu; 

2. EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Żylińska, os. Na Wzgórzach 30/15, 31-725 
Kraków- przyznana punktacja za cenę-  52,24 punktu; przyznana punktacja za doświadczenie 
projektanta- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 92,24 punktu; 

3. Konsorcjum: biuro projektowe HYDROGA Piotr Duda- li der konsorcjum, ul. Za Wodą 
12, 34-331 Pewel Mała; BPRI Robert Duda –partner konsorcjum, ul. Marii 
Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy- przyznana punktacja za cenę-  37,35 punktu; 
przyznana punktacja za doświadczenie projektanta- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we 
wszystkich kryteriach 57,35 punktu. 

W zakresie Części nr 4:  

1. Konsorcjum: biuro projektowe HYDROGA Piotr Duda- li der konsorcjum, ul. Za Wodą 
12, 34-331 Pewel Mała; BPRI Robert Duda –partner konsorcjum, ul. Marii 
Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy- przyznana punktacja za cenę-  43,72 punktu; 
przyznana punktacja za doświadczenie projektanta- 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we 
wszystkich kryteriach 63,72 punktu. 

 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 30.12.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


