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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/85/2017 pn.: Konserwacja i serwis instalacji 
pożarowych w SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 345 384,00 zł (brutto), w tym:  
- na wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity koszt konserwacji i serwisu ciągłego instalacji 

pożarowych, w tym koszty materiałów i części zamiennych pomocniczych, robocizny oraz pozostałe koszty (w 
tym dojazd), z wyłączeniem cen materiałów refakturowanych: 287 820,00 zł brutto, 

- na wynagrodzenie za serwis wymienny rozliczany na podstawie stawki za roboczogodzinę, materiały 
refakturowane zużyte na potrzeby konserwacji i serwisu ciągłego oraz za utylizację materiałów zdemontowanych 

z instalacji i urządzeń, z wyłączeniem rozliczanych wynagrodzeniem ryczałtowym materiałów i części zamiennych 

pomocniczych (zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ):             
57 564,00 zł brutto (20% wynagrodzenia ryczałtowego za konserwację i serwis ciągły instalacji pożarowych). 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności oraz stawki roboczogodziny za serwis wymienny i liczby dodatkowych 

osób uprawnionych do konserwacji i serwisu, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego, 

posiadających uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) typu „E” grupy 1 do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Stawka 
roboczogodziny      

za serwis wymienny 

Termin 

płatności 

Liczba 
dodatkowych 

osób** 

1 
SUPON S.A. 
ul. Przestrzenna 6 

70-800 Szczecin 

TAK 
229 520,00 zł netto 

282 309,60 zł brutto 

18,94 zł netto 

23,30 zł brutto 
60 dni  3 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** liczba dodatkowych osób uprawnionych do konserwacji i serwisu, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia u Zamawiającego, posiadających uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) typu „E” grupy 1 do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): od dnia 
zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r., jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, rozumianej jako maksymalna kwota wynagrodzenia wykonawcy 
brutto, określonego w ofercie. 

 

Rękojmia za wady usług wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i usterki, rozumiane jako wszelkie 
niebędące wadami dysfunkcje, czy niezgodności z umową Usług świadczonych w ramach  Przedmiotu Umowy, 

wynikłe z przyczyn innych, niż zawinione od Zamawiającego lub z działania siły wyższej (zgodnie z § 8 ust. 1 
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac przez 

Zamawiającego. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


2 

 

Okres gwarancji wymienianych urządzeń, podzespołów, elementów instalacji i wyposażenia (zgodnie z § 8 ust. 2 
i 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): obowiązuje gwarancja ich producenta - jednak jej 

okres obowiązywania nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego 

wbudowania materiałów i części zamiennych w ramach konserwacji i serwisu ciągłego lub daty raportu z serwisu 
wymiennego. 

 
Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w pompowaniu o udzieleniu 

zamówienia. 

 

                      KIEROWNIK 
                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

      
                                                                                                          Marta Potiechin - Nowak 


