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Wrocław, dnia 16-04-2018 r. 

Nr sprawy USK/DZP/PN-54/2018  

  

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 budowlane remontu 
kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą 
dźwigów, informuje: 

- 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.) o wyborze najkorzystniejszej oferty;  

- na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

Zamawiający informuje, że na ww. postępowanie przetargowe  wpłynęły 3 oferty: 

Oferta nr 1 – Zinel Holding Sp. Akcyjna ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa  

Oferta nr 2 – AKBiK Sp. z o.o.  ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław 

Oferta nr 3 – VERTUS Henryk Pęcherz ul. Kolejowa 29, 98 – 300 Wieluń Zamawiający 

1. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Zinel Holding Sp. Akcyjna ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa (w 
dalszej części:  Zinel Holding Sp. Akcyjna ) podstawą prawną odrzucenia oferty jest: art. 89 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który 
stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;”   

 
2. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy AKBiK Sp. z o.o.  ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław (w dalszej części:  
AKBiK Sp. z o.o.) podstawą prawną odrzucenia oferty jest: art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r., Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), , który stanowi: „Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą” 

Wykonawca otrzymał następującą ilość punków w kryterium: cena – waga 60%= 60 pkt; długość okresu 
gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia  - waga 40%=40 pkt. 

wykonawca Ilość punktów w 
kryterium oceny ofert: 
cena 

długość okresu 
gwarancji i rękojmi na 
przedmiot zamówienia 

Suma punków Zamawiający przyznał 
zamówienie 
Wykonawcy za cen 
brutto w zł   

VERTUS Henryk Pęcherz 
ul. Kolejowa 29, 98 – 300 
Wieluń 

60,00 40,00 

(61 miesięcy) 

100,00 4 735 500,00 

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 tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 

Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) cyt. ustawy pzp zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
zostać zawarta z Wykonawca , któremu przyznano zamówienie publiczne w terminie nie 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. 
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Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. postępowanie przetargowe, 
UMOWA  ZOSTANIE PODPISANA w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych w lokalizacji przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 58 
p. nr 19 we Wrocławiu 
  
Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu faksem lub pocztą e – mail: dwojewodzka@usk.wroc.pl, scan PDF) pod warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia oryginałem pisma. 

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 

Zofia Widomska –Brycka 

 

   

 

 

 


