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Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal 

wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale 

 

I. Zamawiający, tj. Zamek Królewski na Wawelu 

podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja 

nawierzchni dziedzińców oraz remont pomiesz

Skale – znak sprawy: DZP-282

kosztorysowej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją

na remoncie pomieszczeń sal wystawowych

najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1 
Grzegorz Lechowicz Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31

Kraków 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert 

zamówienia. 

    Kraków, 25 listopada

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal 

Zamku w Pieskowej Skale – znak sprawy: DZP-282-14/19.

I. Zamawiający, tj. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1843) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja 

nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej 

282-14/19, w Zadaniu I (Wykonanie dokumentacji projektowo 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

dnymi uzgodnieniami, opiniami i programem prac konserwatorskich 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją dla zadania polegającego 

na remoncie pomieszczeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej Skale

wybrana została oferta: 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Grzegorz Lechowicz Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, 

kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków 

 

 

listopada 2019 r. 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni dziedzińców oraz remont pomieszczeń sal 

14/19. 

Państwowe Zbiory Sztuki, działając na 

podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja 

czeń sal wystawowych w Zamku w Pieskowej 

Wykonanie dokumentacji projektowo - 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

programem prac konserwatorskich oraz pełnieniem 

dla zadania polegającego 

w Zamku w Pieskowej Skale), jako 

Grzegorz Lechowicz Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31-139 

wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, 

specyfikacji istotnych warunków 
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2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w Zadaniu I:   

1) KB - Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o., ul. Łokietka 8C/70, 30-010 Kraków; 

2) Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek, ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków; 

3) Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31-139 Kraków; 

4) Pracownia Projektowa HYDROBETAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Bolesława Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków; 

5) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków. 

3. Streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w Zadaniu I: 

Oferta nr 1: KB - Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o., ul. Łokietka 8C/70, 30-010 Kraków, która 

uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 17,51 pkt, w 

kryterium "Cena jednej wizyty lub konsultacji w ramach sprawowania nadzoru autorskiego": 

3,07 pkt, w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 30 pkt (na którą składają się: 

20 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do wykonywania przedmiotu 

zamówienia w roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji trzech usług o wartości 

minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy) każda, polegających na 

opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli 

wpisanych do rejestru zabytków, 10 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania 

do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Elektrycznej 

uczestniczyła w realizacji dwóch usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie 

złotych: sto tysięcy) każda, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na 

przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie: 

50,58 pkt. 

Oferta nr 2: Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek, ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków, 

która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 33,61 pkt, 

w kryterium "Cena jednej wizyty lub konsultacji w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego": 2,86 pkt, w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 40 pkt (na 
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którą składają się: 20 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji 

trzech usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy) każda, 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont 

budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 20 pkt za wykazanie, że osoba, która 

zostanie skierowania do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji 

Elektrycznej uczestniczyła w realizacji trzech usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto 

(słownie złotych: sto tysięcy) każda, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

na przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie: 

76,47 pkt. 

Oferta nr 3: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31-139 

Kraków, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 55 

pkt, w kryterium "Cena jednej wizyty lub konsultacji w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego": 3,33 pkt, w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 40 pkt (na 

którą składają się: 20 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji 

trzech usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy) każda, 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont 

budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 20 pkt za wykazanie, że osoba, która 

zostanie skierowania do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji 

Elektrycznej uczestniczyła w realizacji trzech usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto 

(słownie złotych: sto tysięcy) każda, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

na przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie: 

98,33 pkt. 

Oferta nr 4: Pracownia Projektowa HYDROBETAM spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Bolesława Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków, która uzyskała 

następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 53,70 pkt, w kryterium 

"Cena jednej wizyty lub konsultacji w ramach sprawowania nadzoru autorskiego": 2,86 pkt, 
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w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 10 pkt (na którą składają się: 5 pkt za 

wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do wykonywania przedmiotu zamówienia w 

roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji jednej usługi o wartości minimum 100 

000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), polegającej na opracowaniu dokumentacji 

projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanej do rejestru 

zabytków, 5 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do wykonywania 

przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Elektrycznej uczestniczyła w realizacji 

jednej usługi o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), 

polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont budynku 

lub budowli wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie: 66,56 pkt. 

Oferta nr 5: INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków, która 

uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 45,58 pkt, w 

kryterium "Cena jednej wizyty lub konsultacji w ramach sprawowania nadzoru autorskiego": 

5 pkt, w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 40 pkt (na którą składają się: 20 

pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania do wykonywania przedmiotu 

zamówienia w roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji trzech usług o wartości 

minimum 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy) każda, polegających na 

opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli 

wpisanych do rejestru zabytków, 20 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowania 

do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Elektrycznej 

uczestniczyła w realizacji trzech usług o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie 

złotych: sto tysięcy) każda, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na 

przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie: 

90,58 pkt. 

         DYREKTOR 

        Zamku Królewskiego na Wawelu 

             Prof. dr hab. Jan Ostrowski 

 


