
Nr zamowienia: 25/pn/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W dparciu o art. 92 ust. 2 tistawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoWien ptibliGzaych, infortnuj?,

iz Zaiiiawiaj^cy;

ui. Kdssutha 13,40^844 KatbVH^

dokonal wyboru ofcrty riajkdrZystfiiejszej \v pdSt?pbwaiiiu prowadzonym w tfybie przetargu liiedgraniczonjego

w przeditliocie: zaprojiktowanie i wykonanie roboty budowlanej pdlegajqcej ha ModerPiZacji instalqcji

klihtdtyzacji ha tV kohdygnacjibudyfiku bihrowego w Katowicach pfzy id. Kassutha 13 ̂ budyhek A

Jako najkdrzysthiejsz^ dla rdalizacji przedniiotowegd zamowienia wybfano oferti? nr 3 zldzon^ przez

Wykonawc? ADG Sp. z d.d. uL Gorndsl^ska 7,41-500 Chdlrzdw z ceni^: 316.725^00 zl bruttp.
i

Uzasadnienie faktvczne i prawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia pirzvznana ofertom

w kazdvm krvteriiim ocenv ofert i l^czna punktacia.

Zgddnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zarnowien publicznyeh oraz zgodnie z pkt XHI SIWZ oferta nr 3

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji niniejszego zamowienia w swietle kryteridw dceny ofert

dkreslonych w SIWZ, tj.:

I. Cena - waga 60%

U. Okres gwarancji irpkdjmi zaWady-waga20% j
in. Klasa efektywnosci energetyczHej - waga 20%: i

Podkryterium nl.A Klasa efektywnosci energetycznej oferdwanych jednostek zewnptrznych przy

chlddzehiti; !

Pddktytdrium III.B. Klasa efektyvrtiosCi energetycznej dferdwanych jednostek zewn?trznych przy
grzaniu.

Oferta nr 3 dtfzyrnala riajwyzsz^ liczbp punklow. L^ci^ie (w sumie) 100,00 pkt.

Oferta nie podlega odrzuceniu, zas w stdsunkn do Wykonawcy nie zachodz^ powddy Wykluczenia.

W niniejszym postppdWaniu zlozdno w sumie 5 ofert: :

oferta nr 1 - Mabapa Firma Prddukcyjno-Ushigowo-Handlowa Piotr Chuddba ul. Daszynskiego 427,

44-151 Gliwice; cena oferty: 399.012,00 zlbrutto, ^ j
oferta nr 2 - AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4,43-143 L^dziny; cena oferty: 356.454,00 zl bruttd, ;

oferta nr 3 - ADG Sp. z o.o. ul. Gomdsl^ska 7,41-500 Chorzow; cena oferty: 316.725,00 zl briitto,

oferta nr 4 AIR Engineering Sp. z o.d. ul. Krakowska 50, 32-083 Balice; cena oferty: 301.311,87 zl

brutto, j
dferta nr 5 - Zechik Sp. z O.o. ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzdw; cena oferty: 436.650,00 zl brutto;

\f\
V

1



•V j -■-V

Nr zafflowienia: 25/pH/20l8

z czegd dceiiib wedhig wymienionych w SIWZ kiyteiiow ciceny ctfert podlega^ dferta nr 1 draz dferta
nr 3, a wi^C dfcrty niepddlegaj^ce ddrzuceniu.

Punktncja przyznana dfdftdm niepddlegaj^tyna ddrzucefliii; Ildsc punktpW dbliczdnd wediug wzdru i zasad
dpisanydh w pkt XHl SIWZ.

K^erium
dceny dfert

Oferta nr 1
iviabapa - F.P.U.H. Pidtr
Chuddba

Oferta nr 3
AfiGSp. zo.di

I. Ceiia - waga 60% (cena dferty 399.012,00 zl
bruttd)
Ildsc punktdW:
79,38 pkt X 60%= 47,63 pkt,

(cena dferty 316.725,00 zi bruttd) i
Ildsc punktdW: ;
100,00 pkt X 60% =60,00 pkt 1

n. Okres gwarancji
i rpkdjmi za wady - Waga
20%

(60 miesipcy)
Ildsc punlrtdw: 100,00 x 20%
= 20,00 pkt

(60 miesipcy) i
Ildsc punlddW: 100,00 x 20%
= 20,00 pkt

III. Klasa efeklywndsci energetycznej - waga 20%

III. A Klasa efektywndsci
energetycznej dferdwanych
jedndstek zewnptrznych
przy chiddzertiu

0,00 pkt 25,00 pkt

m. B Klasa efektywndsci
energetycznej; dferdWahych
jedndstek zeWnptrznych
przy grzaniu

0,00 pkt 12,00 pkt

Razem in.A+in.B: 0,00 pkt 37,00 pkt, czyli zgddnie z SIWZ*
100,00 pkt X 20% = 20,00 pkt*

Suma punktow
(kryterium I+n+DI)

67,63 pkt 100,00 pkt

*Jezeli zadna z dfert po zsnmdWaniu punktdw uzyskanych w pdszczegolnych pddkryteriach nie uzyska
I^cznie 100,00 pkt, przyjmuje sip, iz dferta z naiwvzsz^ liczba/sumal uzvskanvch pUnktdw dttzvina 100.00
pkt. zas pdzdstale dferty z nizszi^ punktacj^ zdstaii^ przeliczdne prdpdrcjdnalnie. Liczba punktdw
dtrzyriiana przez dfertp w kryterinm III zdstanie przeliczdna przez wagp kryterium, tj. 20%.

Odndsttie klas efektyMidsci energetycznej dcenianych w III Idyterium oberiy dfert; nale:^
pddniesc, cd nasfppuje.

Dferta nr 3

1) w pddkiyteriUm IH.A dferta nr 3 otrzyttiala 25,00 pkt, , gdyz wspdlczynnik klasy efeklywndsci
energetycznej dla dferowaiiych jedndstek zewnptrznych LG Electrdnics przy chlodzenitx y^ndsi 7,28 SEER,
Cd miesci sip w przedziale klasy A++ podanej w SIWZ, tj. 7,00 <SEER<8,50; klasp tak^ pddand rdwniez
w dfercie Wykdnawcy. '
2) w pddkiyterinm III.B dferta nr 3 dtrzymala 12,00 pkt, gdyz wspdicjynnik klasy efektywndsci
energetycznej dla dferdwanych jednostek Zewnptrznych LG Electrdnics pr^ grzaiiiu wyndsi 4,01 SCOP,
Cd miesci sip w przedziale klasy A+ podanej w SlWZ, tj.:4,00 <SCOP<4,60; klasp tak^ pddand rdwni^z
w dfercie Wykcnavrcy. i .
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Nf zamowienia: 25/pn/2018

W tym miejscu nale;^ zaznaczyc, iz Wykohawca na potwierdzenie, iz wskazane w ofercie klasy

energetyczne A-M- oraz A+ odiiosz^ si? do wskaznika SEER ofaz SCOP zaiqczyi do wjoHaganych przez

Zamawiaj^cego wyjasnien, raport wydany przez instytucj? certyfikuj^c^ Eurovent. Wykonawca wykazal, iz

zaproponowafie przez niego urz^dzenie LG posiada certyfikat EurOvent, ktory potwierdza podane przez

Wykonawc? piarariietry SEER ora SCOP jednostek zewn?tfZnych. Niniejszy raport uznano jako

wystarczajqcy na potwierdzenie, iz wskazane w ofercie klasy energetyczne odpowiadajq wyrtiaganiom

Zamawiajqcego okrCslonym w SIWZ (kryteriiun H). Z tresci ww. raportu wynika, iz zostai

on wygenerowany w dniu 11.10.2018 r. dla Wykonawcy ADG Sp^ z o.o. w zwi^u z projektem Air

Conditioning systetti Multi V 5 -NFZ Katowice. Z zawartej w rapOrciC tabeli wynika, iz wspolcz^nmik dla

cModzenia SEER wynosi 7,28, zas wspolezynnik dla grzania SCOP wynosi 4,01, co znajduje

odzwiereiedlenie w ofercie Wykonawcy.

Oferta nr 1

3) w podkiy^erium III.A oferta nr 1 Otrzymala 0,00 pkt, gdyz wspolezynnik klasy efektywnpsci

enefgetycmej dla Ofefowanych jednostek zewn?trznych Daikin RXYQ14T przy chiodzcniu wynosz^cy

5,7 SEER nie miesei si? zarowno w przedziale klasy efektywnosci encrgctyeznej A+ podanej w SIWZ, tj.

6,38 <SEER<7,00, jak rowniez w przedZiale klasy efektywnosci enCrgetycznej A podanej w SIWZ,

tj. 5,35 <SEER<5,60; w ofercie Wykonawca wskazal klas? A+.

4) W podkryteriuni in.B oferta nr 1 otrzymala 0,00 pkt, gdyz wspolezynnik klasy efektywnosci

energelycznej dla oferowanyeh jednostek zewn?trZnych Daikin RXYQ14T przy grzaniu wynosi 3,5 SCOP,

CO kwalifikuje jednostk? zewn?trzn4 do klasy A, a nie jak wskazal Wykonawca w ofercie do klasy A+.

W kontekscie HI kryterium Oceny ofeft sytuacj? opisan^ w pkt 3) nalezy uznac za przypadek

niejednoznacZnego Wskazania klasy encrgctyeznej, eo zgodnie z zasad^ przyj?t4 w pkt lH foimularza opi's-
przedffliotu zamowienia, a takze w pkt Xin SIWZ powoduje, iz oferta w podkryterium III.A otrzymuje 0,00

pkt. Podobnie b?dzie w przypadku dokonania niewlasciwego wskazania klasy energetycznej (np. A+

w sytuacj i, gdy wspdlczynnik grzania wskaziije na przedzial klasy A); przypadek taki (opisany w pkt 4)

rdwniez nalezy uznac za niejednOznaczne wskazanie klasy energetycznej, eo skutkuje przyznaniem 0,00 pkt.

Nalezy w tym miejscu podkreslic, iz opisane przypadki nie uniemozliwiaj^ oceny ofcrty W III kryterium^

CO jest zgodne z zalozenicm SIWZ, iz niewskaZanie b^dz nicjednoznacme wskazanie klasy energctyeznej

spowoduje, iz oferta w danym podkryterium otrzyma 0,00 pkt. Skoro niewskaZanie klasy energetycznej

w swietle powyzszego zapisu nie jest kwalifikowane jako podstawa do odrzUccnia oferty b^dz przeszkoda

w dokonaniu Oceny ofert, tyna bardziej kazdy inny przypadek braku jednoZnaezrtosci we wskaz^iu klas5|
energetycznej nie moze dyskwalifikowac zarowno oferty, jak i mozliwosci jej oceny, zwlaszcza, gdy oferta

spelnia minimalny wymog dotycz^cy klasy energetycznej na poziomie go najmniej „A" - z pkt I ppkt 7

formularza opis przedmiotu zamowienia jednoznacznie wynika, iz dostarczone i zainstalowane przez:

Wykonawc? urz^dzenia klimatyzacyjne b?d4 mialy klas? energetycznq co najmniej na poziomie „A".|
Oferta spelnia zatem niniejszy minimalny wymog przedmiotowy rowniez W odniesieniu do oferowanyeh!

jednostek zewn?trznych. j

Dodatkowo nalezy stwierdzic, iz Oferta nr 3 stanOwilaby ofert? najkorzystniejsz^ takze wtedy, gdybyi

do oceny pfzyj(?to wprost podane w ofercie nr 1 klasy efektywnosci energetycznej j pfZyznano punktyf

niezaleznic od definiCji klasy energetycznej A+ wynikajqcej z SIWZ. l
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Bez wzgl^du zatem, czy oferta nf 1 w :

tez IS'OO pkt, w przypadkli uziian^ ie pdpPwiada definidji.klasy efektyvwibsci enefgfetycmej to i

-ZamaWiaj^cy vS' flipiejs%m' pbstip^^^ izastosow^ procoduriji o ftorej riibWa W .aW^24a^

Prawo zaraowien publicznych.
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