
                                                                             Zamość, dnia 11 czerwca 2018r.

AG.ZP 3320.25.06179.18

Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  informuje,  że  w  ramach  przetargu  nieograniczonego  na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z
podpiwniczeniem  do  bloku  „A”  wraz  z  przeprowadzeniem  robót  remontowo  –
budowlanych  w  bloku  „A”  dla  Oddziału  Kardiologicznego”  wybrano  jako
najkorzystniejszą ofertę: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMAT” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef
Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22 – 400 Zamość: cena – 22.138.770,00 zł, 

Uzasadnienie wyboru oferty:  Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2
pkt  5)  lit.  a)  ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia  najkorzystniejszy
bilans  ceny  i  kryterium:  okres  gwarancji  jakości  na  przedmiot  zamówienia  w
zakresie  dobudowy  budynku  trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem  do  bloku
„A”,   okres  gwarancji  jakości  w zakresie  robót  remontowo –  budowlanych na  I
piętrze w bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego, skrócenie terminu wykonania
zamówienia. Oferta uzyskała największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny
łącznie. SIWZ informowała, że oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:

1.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMAT” Spółka  Jawna Tadeusz Rozmus,
Józef Małysz, ul. Namysłowskiego 2, 22 – 400 Zamość: cena 60% -  58,40 pkt; okres
gwarancji  jakości  na  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  dobudowy  budynku
trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem do  bloku  „A”  25% -  25,00  pkt;  okres
gwarancji jakości w zakresie robót remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku
„A” dla Oddziału Kardiologicznego 10% - 10,00 pkt; skrócenie terminu wykonania
zamówienia  5% -  5,00 pkt; Łączna punktacja – 98,40 pkt.
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2. Moris – Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baletowa 4, 02 –
867  Warszawa:   cena  60%  -   60,00  pkt;  okres  gwarancji  jakości  na  przedmiot
zamówienia  w  zakresie  dobudowy  budynku  trzykondygnacyjnego  z
podpiwniczeniem do bloku „A” 25% - 21,53 pkt; okres gwarancji jakości w zakresie
robót  remontowo  –  budowlanych  na  I  piętrze  w  bloku  „A”  dla  Oddziału
Kardiologicznego 10% - 5,28 pkt; skrócenie terminu wykonania zamówienia  5% -
5,00 pkt; Łączna punktacja – 91,81 pkt.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek
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