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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/57/2017/2                                                                13.09.2017r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/57/2017 pn.: Świadczenie usług 
konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, 

ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów 
medycznych i wewnętrznej dystrybucji gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
umieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 335 012,00 zł (brutto), w 
tym:  

- na wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

materiałów pomocniczych, robocizny oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym 

dojazd), z wyłączeniem cen materiałów refakturowanych: 3 537 972,00 zł (brutto), 

- na materiały refakturowane zużyte do realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem rozliczanych 
wynagrodzeniem ryczałtowym materiałów pomocniczych (zgodnie z § 7 ust. 2 projektu umowy): 797 040,00 zł 

brutto. 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, stawki roboczogodziny dla prac 

objętych prawem opcji, warunków płatności, liczby osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u 

Zamawiającego, posiadających uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) grupy 1 typu „E” oraz co najmniej 
roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług elektrycznych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej i 

liczby osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego, posiadających uprawnienia 
(świadectwa kwalifikacyjne) grupy 2 typu „E” oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie eksploatacji, 

obsługi, konserwacji, montażu i remontów urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych w stacjonarnych 
zakładach opieki zdrowotnej: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz                               
adres Wykonawcy 

MMŚ*  

Całkowite 

wynagrodzenie 

ryczałtowe 

Stawka 

roboczogodziny 
za prace objęte 

prawem opcji 

Termin 
płatności 

Liczba osób 

– kryterium 
oceny 

 ofert** 

Liczba osób 

– kryterium 
oceny 

ofert*** 

1 

Konsorcjum firm:                                                                                                         
WK Sp. z o.o.                                                                                                       

ul. Cyfrowa 6                                                                                                           
71-441 Szczecin                                                                                                         

i                                                                                                           

WK WIESŁAW KOŻYBSKI                                                                                                
ul. Niemierzyńska 17a                                                                                                        

71-441 Szczecin 

TAK 

2 940 000,00 zł 
netto 

3 616 200,00 zł 

brutto 

26,50 zł netto 

32,60 zł brutto 
60 dni 6 6 

2 

Impel Tech Solutions 
„Company”  

Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Marsa 56a                                                                                                        

04-242 Warszawa 

NIE 

4 471 022,36 zł 
netto 

5 499 357,50 zł 

brutto 

51,13 zł netto 

62,89 zł brutto 
60 dni 5 5 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
** liczba osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego, posiadających uprawnienia 

(świadectwa kwalifikacyjne) grupy 1 typu „E” oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie świadczenia 
usług elektrycznych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej 

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


2 

 

*** liczba osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego, posiadających uprawnienia 
(świadectwa kwalifikacyjne) grupy 2 typu „E” oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie eksploatacji, 

obsługi, konserwacji, montażu i remontów urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych w stacjonarnych 

zakładach opieki zdrowotnej 
 

3. Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): od 
dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.10.2017r. do dnia 31.01.2020r., jednakże nie dłużej 

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

4. Rękojmia za wady usług wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy lub Opcji i usterki, rozumiane 

jako wszelkie niebędące wadami dysfunkcje, czy niezgodności z umową usług świadczonych w ramach  
przedmiotu umowy lub Opcji, wynikłe z przyczyn innych, niż zawinione od Zamawiającego lub z działania siły 

wyższej (zgodnie z § 9 ust. 1 projektu umowy): 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac przez Zamawiającego. 
5. Okres gwarancji wymienianych urządzeń, podzespołów, elementów instalacji i wyposażenia: według gwarancji 

ich producenta, jednak jej okres nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia przez 

Zamawiającego wbudowania  materiałów i części zamiennych. 
 

 
                       KIEROWNIK 

                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
       

                                                                                                   mgr inż. Marta Potiechin - Nowak 


