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ZP/23-11/2019   Warszawa dnia, 09.09.2019 r. 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy:  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na: „Wykonanie w systemie wybuduj zadania pn.: 

„Budowa Pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w 

Warszawie na potrzeby lecznicze Zakładu.” 

 

Zamawiający - Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie wykonując 

dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.) Informuje: 

 

I. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W 

POSTĘPOWANIU : 

Lp. DATA  

Firma (nazwa) 

lub nazwisko 

oraz adres 

Wykonawcy 

Cena oferty brutto  

gdzie:  
Cmin - najniższa cena 
ogółem brutto spośród 
ofert nieodrzuconych 
Cn - cena ogółem brutto 
ocenianej oferty 
gdzie 1 % = 1 pkt 

C=(Cmin : Cn) x 60                                              

Razem  

punktów 

Okres gwarancji  

36 miesięcy- 0 pkt 
48 miesięcy –  7 pkt 
60 miesięcy –  14 pkt 
72 miesięcy –  20 pkt 

Parametry techniczne 

dostarczonego Systemu 

przyzywowego 

Oświadczenie 
 

Atende Medica
 

20 pkt
 

1 06.08.2019 

DELTAPROJEKT 

Sp.z  o.o. 

33 597 526, 66 zł 

Oferta odrzucona 
60 miesięcy 

Oświadczenie - TAK  

 07.08.2019 VAMED 35 943 267, 91 zł Oferta odrzucona 
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 2 

07:52 Polska Sp.z 

o.o. 

72 miesiące 

Oświadczenie -TAK  

 3 
07.08.2019 

09:01 

PRK 7 

Nieruchomości  

Sp. z o.o. 

30 922 791, 88 zł 

Oferta odrzucona 72 miesiące 

Oświadczenie- TAK 

4 

07.08.2019 

09:18 

 

Erekta 

Budownictwo 

Specjalistyczne 

 Sp. z o.o. 

37 659 892, 64 zł 
Oferta odrzucona 

 
72  miesiące 

Oświadczenie- TAK  

5 
07.08.2019 

09:28 

WODPOL Sp. z 

o.o. 

28 077 498, 71 zł 

C= (28 077 498,71 : 

28 077 498,71 ) x 60= 

60 pkt 100 

72 miesiące 20 pkt 

Oświadczenie- TAK  20 pkt 

6 

07.08.2019 

09:51 

II oferta 

(I oferta 

wycofana) 

STRABAG Sp.z 

o.o. 

31 989 966, 04 zł 

Oferta odrzucona 

72 miesiące  

Oświadczenie- TAK  

7 

07.08.2019 

10:16 

 

 

Moris- Polska Sp. 

z o.o: 

31 588 398, 84 zł 

Oferta odrzucona 
72 miesiące 

Oświadczenie - TAK 

8 

07.08.2019 

10:33 

 

ERBUD Spółka 

Akcyjna 

32 087 497, 22 zł 

C= (28 077 498,71 : 

32 087 497, 22) x 60= 

52,50 pkt 72,50 

72- miesiące      20 pkt 

Oświadczenie- NIE        0 pkt 

9 

07.08.2019 

10:47 

 

ZAB-BUD Sp. z 

o.o. 

33 201 917, 84 zł 

Oferta odrzucona 72 miesiące 

Oświadczenie - TAK 

 

 

 

 



Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) po zbadaniu i ocenie ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą  ofertę nr 5 złożoną przez: 

  

Konsorcjum firm: 

Lider konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o., ul. Ks.Pr.St. Słonki 24, 34- 300 Żywiec 

Partner konsorcjum: PBO Śląsk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 136 A, 41- 208 Sosnowiec 

 

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 28 077 498, 71 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 71/100) 

Zaoferowany okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy to 72 

miesiące. 

W kryterium: Parametry techniczne dostarczonego Systemu przyzywowego, Wykonawca w ofercie 

przedstawił oświadczenie firmy Atende Medica, w związku z tym otrzymał 20 pkt.  

Wartość złożonej oferty pozostaje w granicach kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

Podstawa prawna wyboru ofert: 

 

art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

 

Uzasadnienie wyboru ofert: 

 

Zgodnie z kryteriami wyboru ofert- wartość brutto wykonania zamówienia – 60%, zaoferowany okres 

gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy – 20%, Kryterium systemu przyzywowego- 20 %- oferta 

firmy „WODPOL Sp. z o.o.”  otrzymała największa liczbę punktów  - 100.  

Ponadto Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i 

nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

II. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający - Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. 

odrzucił oferty: 

 

1. DELTAPROJEKT Sp.z  o.o. 

2. VAMED Polska Sp.z o.o. 



3. PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. 

4. Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. 

5. STRABAG Sp.z o.o. 

6. Moris- Polska Sp. z o.o 

7. ZAB-BUD Sp. z o.o. 

 

1. DELTAPROJEKT Sp. z  o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawa zamówień Publicznych oraz zapisów SIWZ ZP/23/2019,  

Wykonawca składając ofertę w dniu 06.08.2019r. dopełnił złożenia oferty przez formularz do złożenia 

oferty dostępnego na Epuap, jednakże oferta, została podpisana przez profil zaufany a nie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

 

Zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tego wymogu powoduje, że 

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP. 

Podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy 

użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Podpis taki zawiera dane 

identyfikujące osobę takie jak imię, nazwisko i numer PESEL, identyfikator środka identyfikacji 

elektronicznej (profilu zaufanego), przy użyciu którego został złożony oraz czas jego złożenia. Z uwagi 

na to, że podpis ten nie jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu 

elektronicznego i nie opiera się na kwalifikowanym certyfikacie należy uznać, że podpis zaufany nie 

stanowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie można zatem uznać, że podpisanie oferty 

podpisem zaufanym spełniało wymogi art. 10a ust. 5 PZP. 

 

Ponadto, oferta  podlega odrzuceniu: 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym poz. 269- zły przedmiar: zamiast 1 kpl uwzględnił  4 kpl; 

2) W kosztorysie budowlanym poz. 271- nie powinna być ujęta w ofercie. 



2. VAMED Polska Sp.z o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że: 

Wykonawca złożył niezgodną z treścią SIWZ formę kosztorysu: brak w kosztorysach kolumny 

Specyfikacja techniczne, nie wypełniona kolumna podstawa kalkulacji, układ kosztorysu niezgodny z 

wymaganiami SIWZ ( co do układu graficznego), brak wyodrębnienia dróg z kosztorysu budowlanego 

( drogówka jest częścią składową budowlanki). 

 

3. PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym w poz. 1 – została uwzględniona kwota - zgodnie z modyfikacjami 

treści SIWZ z dnia 15.07.2019r. pytanie 146 oraz z dnia 22.07.2019 r. pytanie 3-  rozbiórka jest 

poza zakresem Wykonawcy i cena w kosztorysie powinna być „0” 

 

 

4. Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym w poz. 1 – została uwzględniona kwota - zgodnie z modyfikacjami 

treści SIWZ z dnia 15.07.2019r. pytanie 146 oraz z dnia 22.07.2019 r. pytanie 3-  rozbiórka jest 

poza zakresem Wykonawcy i cena w kosztorysie powinna być „0” 

 

 

5. STRABAG Sp.z o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
Uzasadnienie faktyczne: 



Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym nie zastosował się do zapisów SIWZ w Rozdziale XIII Sposób 

obliczenia ceny ofertowej- brak kosztorysu szczegółowego. 

 
 
 

6. Moris- Polska Sp. z o.o 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym w poz. 1 – została uwzględniona kwota - zgodnie z modyfikacjami 

treści SIWZ z dnia 15.07.2019r. pytanie 146 oraz z dnia 22.07.2019 r. pytanie 3-  rozbiórka jest 

poza zakresem Wykonawcy i cena w kosztorysie powinna być „0” 

 

7. ZAB-BUD Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) 
 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał oceny kosztorysów z których wynika, że Wykonawca: 

1) W kosztorysie budowlanym w poz. 1 – została uwzględniona kwota - zgodnie z modyfikacjami 

treści SIWZ z dnia 15.07.2019r. pytanie 146 oraz z dnia 22.07.2019 r. pytanie 3-  rozbiórka jest 

poza zakresem Wykonawcy i cena w kosztorysie powinna być „0” 

2) W kosztorysie drogowym nie zastosował się do zapisów SIWZ w Rozdziale XIII Sposób 

obliczenia ceny ofertowej- brak kosztorysu szczegółowego. 

 

 

III. TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, umowa w przedmiotowym postępowaniu, może zostać zawarta w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

 

 
Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 

 




