
 

 

Otwock,  dnia 21.08.2019r.  

ZP 13 – 2019 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym 

piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że na podstawie 

oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w oparciu o zapisy SIWZ, w trybie art. 39 ustawy Pzp, wybrał ofertę Wykonawcy 

WAS-BUD Wasążnik Robert, Wasążnik Piotr s.c., ul. Łukasińskiego 14, 05-400 Otwock, jako 

najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu złożonych  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego przez Wykonawców, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania. 

 Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę 

zgodną z wymogami wskazanymi w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną 

liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej w oparciu o kryteria oceny określone  

w SIWZ. 

 W ww. postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp oferta jednego 

Wykonawcy została odrzucona. 

Zamawiający przedstawia ocenę złożonych ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium - Łączna 

cena ofertowa brutto (C) – 

waga 60 pkt 

Liczba pkt w kryterium – 

Okres gwarancji (S)– waga 

30 pkt 

Liczba pkt w kryterium – 

Doświadczenie kierownika 

robót w branży 

konstrukcyjno-budowlanej 

(D) – waga 10 pkt 

Ilość pkt razem 

4605 InstalProjekt Solutions Sp. z o.o. 

ul. Kołłątaja 2 

05-400 Otwock 

 
Oferta odrzucona 

4606 WAS-BUD  

Wasążnik Robert, Wasążnik 

Piotr s.c.  

ul. Łukasińskiego 14 

05-400 Otwock 

 

60 

 

30 

 

6 

 
 

96,00 

4607 Usługi Remontowo Budowlane 

Waldemar Rzeźnik 

Przystałowice Małe 82 

06-411 Rusinów 

 

50,92 

 

30 

 

10 

 
90,92 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp. 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


