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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/57/2017/6                                                                 22.09.2017r. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
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. 92 ust. 1 i 2 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 przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w tym 

postępowaniu informuje, że: 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena – 55%, stawka roboczogodziny dla prac objętych prawem opcji – 5%, termin 
płatności – 10%, 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 – 10%, 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 – 20%. 

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba                   
i adres Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

Ocena 
punktowa 

1 

Konsorcjum firm:                                                                                                         

WK Sp. z o.o.                                                                                                       

ul. Cyfrowa 6                                                                                                           
71-441 Szczecin                                                                                                         

i                                                                                                           
WK WIESŁAW 

KOŻYBSKI                                                                                                
ul. Niemierzyńska 17a                                                                                                        

71-441 Szczecin 

 

3 616 200,00 zł  
 

100 
 

w tym: 
cena – 55 

stawka roboczogodziny dla prac objętych prawem 
opcji – 5 

termin płatności – 10 

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 – 10 

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 – 20 

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


2 

 

2 

Impel Tech Solutions 

„Company”  
Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Marsa 56a                                                                                                        
04-242 Warszawa 

 
5 499 357,50 zł  

 

78,76 
 

w tym: 
cena – 36,17 

stawka roboczogodziny dla prac objętych prawem opcji – 

2,59 
termin płatności – 10 

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 – 10 
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 – 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy Konsorcjum firm: WK Sp. z o.o. i WK WIESŁAW KOŻYBSKI jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 
 

                                                         DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                Małgorzata Usielska 

 

 

 

 


