
 

 

Otwock, dn. 05.02.2019 r. 

ZP 1 - 2019                                                                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia 

tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez 

Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się 

na tym terenie” 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) przekazuje informacje z otwarcia 

ofert, które odbyło się w dniu 05.02.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala 

Konferencyjna. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia:  369.600,00 zł. 

 

W wyznaczonym terminie do 05.02.2019 r. do godziny 09:30 wpłynęły 3 oferty. W wymaganym 

terminie, zgodnie z treścią SIWZ, została dokonana zmiana oferty przez Konsorcjum firm: MAXUS 

Sp. z o.o. – Lider, MM Service Security Sp. z o.o., ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź (oferta pierwotna nr 

491, zmiana nr 583). 

 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena 

brutto 

Czas dojazdu 

grupy 

interwencyjnej 

Doświadczenie 

osób (min. 2 

lata) 

582 SKAREM Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 24 

37-450 Stalowa Wola  

 

417.046,75 

 

do 5 min. 

 

TAK – 5 osób 

583 

(491)  

Konsorcjum firm:  

MAXUS Sp. z o.o. - Lider 

MM Service Security Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 64/66 

93-408 Łódź 

 

352.982,45 

 

do 5 min. 

 

TAK – 4 osoby 

611 Konsorcjum firm: 

Solid Security Sp. z o.o. - Lider 

ul. Postępu 17 

 

394.788,67 

 

8 min. 

 

TAK – 4 osoby 



 

 

02-676 Warszawa 

Solid Sp. z o.o. 

ul. Tyniecka 18 

30-323 Kraków 

 
Wykonawcy,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  

internetowej, wyżej wskazanych informacji zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności  do tej samej  grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem 

Załącznik nr 3c do SIWZ. 

Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

      Dyrektor 
          SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

        MSWiA w Otwocku 
         /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


