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Wrocław, dnia 22 - 03 - 2018 r.       

Nr sprawy: USK/DZP/PN-40– 2018  

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                   

   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty dekarskie awaryjne i 
konserwacyjne we wszystkich obiektach szpitala przy ul. M. Curie –Skłodowskiej, ul. Pasteura, ul. Chałubińskiego.”  na 
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający informuje, że na ww. postępowanie przetargowe  wpłynęła 1 oferta: 

Oferta nr 1 - „Budmar” Przemysław Marcinów Lutynia, ul. Wrocławska 18,  55-330 Miękinia 

Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów w kryterium: cena - waga 60%; czas przystąpienia do robót w 
godzinach  - waga 40%;  

Wykonawca Ilość 
punktów w 
kryterium 
oceny ofert: 
cena 

czas przystąpienia 
do robót w 
godzinach   

Suma punktów Zamawiający przyznał 
zamówienie 
Wykonawcy za cenę 
brutto w zł 

„Budmar” Przemysław Marcinów 

Lutynia, ul. Wrocławska 18 

55-330 Miękinia 

60,00 40,00 

(1-8 godzin) 

 

100,00 robocizna z 
narzutami zł/h 
wynosi 17,92 zł  

stawka 
roboczogodziny z 
narzutami  brutto 
( VAT) – 22,04 zł 

Oferta  spełnia wymagania  Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

POUCZENIE 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 
Zamawiający na podstawie  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1) ppkt.a) cyt. Ustawy pzp  zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może zostać zawarta z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne w terminie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Zamawiający informuje, iż ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, któremu przyznano zamówienie 
publiczne, wniesie przed terminem zawarcia umowy w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 
 
Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. postępowanie przetargowe, UMOWA 
ZOSTANIE PODPISANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu , tel. 71 / 784 – 20 – 29, faks: 71 / 327 – 09 – 40,  faks: 71 / 327 – 
09 – 11, adres e-mail: dwojewodzka@usk.wroc.pl 

Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 

 

Magda Jelin 

Kierownik Działu Zakupów  i Zamówień Publicznych  

   


