Oddział Terenowy
w Szczecinie

Szczecin, dnia 10 czerwca 2019 r.
SZC.WOP.260.15.2019.UJ.18

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
budowlaną: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie budynku biurowego oraz budynku gospodarczego
– garażowego wraz z kotłownią dla potrzeb Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.15.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie jako Zamawiający, działając na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018
r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej Pzp) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację - podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw., w którym zastosowano procedurę odwróconą zgodnie z art.
24aa ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Konsorcjum Firm:
PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o.
PTB NICKEL Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 6B, Jelonek koło Poznania
62-002 Suchy Las
Oferta uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert:
1. Cena za realizację zamówienia: 16 569 393,01 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena” – 60,00 pkt.
2. Oferowane parametry termiczne obiektu:
1) drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła w oferowanych drzwiach: ≤ UW 0,9 W/m2K,
71-615 Szczecin, Matejki 6B, nr tel. 91 81 44 200, www.kowr.gov.pl

2) docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych płytami XPS o współczynniku przewodzenia ciepła
nie wyższym niż 0,034 W/(mK) o grubości min. 100 mm do głębokości minimum –1,0 m poniżej
poziomu terenu,
3) termoizolacja ścian zewnętrznych: wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła nie
wyższym niż 0,031 W/(mK) lub styropian elewacyjny w systemie ETICS o współczynniku
przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,031 W/(mK)
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry termiczne obiektu” – 10 pkt.
3. Termin gwarancji: 72 miesiące
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin gwarancji” – 30 pkt.
Łączna ilość uzyskanych przez Wykonawcę punktów w kryteriach oceny ofert – 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał, że nie podlega wykluczeniu, a
złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Wykonawca w kryteriach oceny
ofert uzyskał łącznie 100 punktów.

Zamawiający poniżej podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonania działalności pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer
oferty
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Prime Construction Sp. z o.o.
Sp. K.
ul. Rodakowskiego 1/2
71-345 Szczecin
EXPERT Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 4
73-115 Dolice
ERBUD S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Oddział Szczecin
ul. Mostnika 22
70-672 Szczecin
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Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pocztą.

Z poważaniem
Agnieszka Śpiewak
p.o. Dyrektor
OT KOWR w Szczecinie

