
                                                                           Zamość, dnia  08 maja 2018 r.

AG.ZP 3320.25.18

Dotyczy: informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na
realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Dobudowa  budynku  trzykondygnacyjnego  z
podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych
na I piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego”.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10,  zgodnie z art. 86 ust. 5  przedstawia informacje z otwarcia ofert
złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Dobudowa  budynku  trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem  do  bloku  „A”  wraz  z
przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze bloku „A” dla Oddziału
Kardiologicznego”: 

1.Otwarcie ofert

1. Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  08  maja  2018   r.,  godz.  12:00   
w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  im. Papieża Jana Pawła II  adres: Al. Jana
Pawła II 10, 22 – 400 Zamość – pok. 242  

2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie: 

Realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku
„A”  wraz  z  przeprowadzeniem  robót  remontowo  -  budowlanych  na  I  piętrze  bloku  „A”  dla  Oddziału
Kardiologicznego”, w wysokości 17.093.295,00  zł, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania
ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

3. W postępowaniu:
 nie wpłynęła żadna oferta
X     wpłynęły oferty – 2 (dwie) oferty;

2.Zestawienie ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy,
adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

1. Moris – Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baletowa 4, 02 – 867 Warszawa: cena –
22.384.441,96 zł.,  okres  gwarancji  jakości   na  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  dobudowy  budynku
trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” –  62 miesiące, okres gwarancji  jakości  w zakresie
robót  remontowo -  budowlanych  na  I  piętrze  w bloku  „A”  dla  Oddziału  Kardiologicznego  -  38 miesięcy,
skrócenie terminu wykonania zamówienia – 3 miesiące;

2.  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  BUDMAT  Spółka  Jawna  Tadeusz  Rozums,  Józef  Małysz,  ul.
Namysłowskiego 2,  22  –  400 Zamość:  cena –  22.138.770,00 zł.,  okres  gwarancji  jakości   na  przedmiot
zamówienia  w  zakresie  dobudowy  budynku  trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem do  bloku  „A”  -   72
miesiące, okres gwarancji jakości w zakresie robót  remontowo - budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla
Oddziału Kardiologicznego – 72 miesiące, skrócenie terminu wykonania zamówienia – 3 miesiące;


