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Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zamówienia publicznego pn. 

Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 

pn. "Modernizacja i budowa wewn

bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej 

wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano

Koronnego wraz z modernizacją i budową instalacji”

 

1. Zamawiający, tj. Zamek Królewski na Wawelu 

podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

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

publicznego prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji 

projektowej dla przedsięwzięcia pn.

(budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji 

mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano

konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca

instalacji”– znak sprawy: DZP-282

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

2 
Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, ul. 

 

     Kraków, 10 lutego

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie 

 „Opracowanie dla Zamku Królewskiego na Wawelu 

Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 

pn. "Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, 

bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej 

wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca 

ją i budową instalacji”– znak sprawy: DZP-282-9/20

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

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

rybie dialogu konkurencyjnego na: „Opracowanie dla Zamku 

Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji 

projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku 

(budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji 

mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano

konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z modernizacją i budową 

282-9/20, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, ul. Mazowiecka 131, 30-023 Kraków 

 

 

lutego 2021 r. 

w postępowaniu o udzielenie 

Opracowanie dla Zamku Królewskiego na Wawelu 

Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 

ętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, 

bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej 

konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca 

9/20. 

, działając na 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

udzielenie zamówienia 

Opracowanie dla Zamku 

Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji 

"Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku 

(budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji 

mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano- 

Koronnego wraz z modernizacją i budową 

wybrana została oferta: 

Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
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Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, 

wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zaproszeniu do złożenia oferty i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

1) Marcin Marzec Instal Tech, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków, 

2) Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. 

Mazowiecka 131, 30-023 Kraków, 

3) Pro Archivision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierza Wielkiego 58/4, 

30-074 Kraków. 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Oferta nr 1: Marcin Marzec Instal Tech, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków, która 

uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 37,20 pkt oraz w 

kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 23 pkt, na którą składają się 18 pkt za 

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

roli Głównego Projektanta uczestniczyła w realizacji pięciu usług polegających na 

opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli 

wpisanych do rejestru zabytków, 5 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Architekta Oświetlenia uczestniczyła w 

realizacji jednej usługi polegającej na opracowaniu koncepcji aranżacji oświetlenia 

zrealizowanej wystawy. Łącznie: 60,2 pkt. 

Oferta nr 2: Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

ul. Mazowiecka 131, 30-023 Kraków która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium 

"Cena ofertowa brutto": 40 pkt oraz w kryterium "Doświadczenie Personelu Wykonawcy": 

39 pkt, na którą składają się 24 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Niskoprądowych 

uczestniczyła w realizacji trzech usług polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej obejmującej co najmniej instalację systemów: sygnalizacji pożaru oraz 
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sygnalizacji włamania i napadu w budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 15 

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

zamówienia w roli Architekta Oświetlenia uczestniczyła w realizacji czterech usług 

polegających na opracowaniu koncepcji aranżacji oświetlenia zrealizowanej wystawy. 

Łącznie: 79 pkt. 

Oferta nr 3: Pro Archivision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierza 

Wielkiego 58/4, 30-074 Kraków, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium 

"Cena ofertowa brutto": 35,61 pkt oraz w kryterium "Doświadczenie Personelu 

Wykonawcy": 33 pkt, na którą składają się 18 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie 

skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego Projektanta 

uczestniczyła w realizacji czterech usług polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru 

zabytków, 15 pkt za wykazanie, że osoba, która zostanie skierowana do wykonywania 

przedmiotu zamówienia w roli Architekta Oświetlenia uczestniczyła w realizacji trzech usług 

polegających na opracowaniu koncepcji aranżacji oświetlenia zrealizowanej wystawy. 

Łącznie: 68,61 pkt. 
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