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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-60/12 

Piekary Śląskie 21.12.2012r. 

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Termomodernizacja zabytkowego budynku administracyjnego. 

Numer ogłoszenia: 380034 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 

  

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, na podstawie art. 92 
ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, z póź. zm.) niniejszym informuje, iŜ:  

 

 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:  
 
550 000zł 
 
 
 
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty: 

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe  
BUD-SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Krucza 44 
40-758 Katowice 
T/F: 32-200-01-93 wew. 21 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 418 462,08zł 
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Oferta nr 2 

P.P.H.U. BAUTERM Rafał Jędrzejewski  
ul. Klonowa 6, Wanaty 
42-260 Kamienica Polska 
T: 602-553-022 
F: 34-392-30-09 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 415 090,83zł  
 
 
Oferta nr 3 

Zakład Ogólnobudowlany s.c. Henryk RogóŜ, Mieczysław RogóŜ 
ul. Nowopogońska 178 
41-253 Czeladź 
T/F: 32-265-19-69  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 457 698,90zł 
 
 
Oferta nr 4 

COMPLEX EURO WORLD Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa  
mgr inŜ. Krzysztof Ćmiel 
ul. Paderewskiego 8 
32-310 Klucze 
T/F: 32-298-93-78  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 431 930,68zł 
 
 
Oferta nr 5 

HEGAN  Sp. z o.o.  
ul. Wolumen 16A/12 
01-912 Warszawa 
Adres korespondencyjny: 
ul. Wojkowicka 14A 
41-250 Czeladź 
T/F: 32-763-49-13  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 473 359,44zł 
 
Oferta nr 6 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
STEBUD  Stefan Pustelnik  
Lusławice 70 
42-253 Janów 
T/F: 34-327-87-47  
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Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 333 408,39zł 
 
 
Oferta nr 7 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
POL-REM  Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 90 
42-300 Myszków 
T/F: 34-313-47-66 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 405 321,82zł 
 
 
Oferta nr 8 

TERMO-KLIMA MK  Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Tartaczna 12 
40-749 Katowice 
T: 32-321-21-20 
F: 32-202-53-87 w. 24 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 577 379,97zł 
 
 
 
3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 
 
 

NR OFERTY/ OFERENT 
PUNKTY W 

KRYTERIUM 
CENA 

PUNKTY 
RAZEM 

Oferta nr 5 

HEGAN  Sp. z o.o.  
 

100 100 

 
 
 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 
 

Oferta nr 5 

HEGAN  Sp. z o.o.  
ul. Wolumen 16A/12 
01-912 Warszawa 
Adres korespondencyjny: 
ul. Wojkowicka 14A 
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41-250 Czeladź 
T/F: 32-763-49-13  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 473 359,44zł 
 
 
5. Wykluczono następującego wykonawcę: 
 
 
Oferta nr 2 

P.P.H.U. BAUTERM Rafał Jędrzejewski  
ul. Klonowa 6, Wanaty 
42-260 Kamienica Polska 
T: 602-553-022 
F: 34-392-30-09 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 415 090,83zł  
Uzasadnienie: 
Zamawiający wnioskował do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą o 60 dni. Wykonawca w odpowiedzi na wniosek nie wyraził zgody na 
przedłuŜenie tego okresu, zatem zamawiający na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wyklucza wykonawcę, jako, Ŝe nie zgodził się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą. 
 
 
 
6. Odrzucono następujące oferty: 
 

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe  
BUD-SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Krucza 44 
40-758 Katowice 
T/F: 32-200-01-93 wew. 21 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 418 462,08zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 68 mm tak, więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
Oferta nr 3 
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Zakład Ogólnobudowlany s.c. Henryk RogóŜ, Mieczysław RogóŜ 
ul. Nowopogońska 178 
41-253 Czeladź 
T/F: 32-265-19-69  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 457 698,90zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 78 mm tak, więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

 
Oferta nr 4 

COMPLEX EURO WORLD Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa  
mgr inŜ. Krzysztof Ćmiel 
ul. Paderewskiego 8 
32-310 Klucze 
T/F: 32-298-93-78  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 431 930,68zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 78 mm tak, więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
Oferta nr 6 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
STEBUD  Stefan Pustelnik  
Lusławice 70 
42-253 Janów 
T/F: 34-327-87-47  
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 333 408,39zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
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mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 78 mm tak, więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
Oferta nr 7 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
POL-REM  Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 90 
42-300 Myszków 
T/F: 34-313-47-66 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 405 321,82zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 68 mm tak, więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
Oferta nr 8 

TERMO-KLIMA MK  Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Tartaczna 12 
40-749 Katowice 
T: 32-321-21-20 
F: 32-202-53-87 w. 24 
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2013. 
Okres gwarancji: 3 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT. 
Cena: 577 379,97zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w STWiOR załączonym do siwz Ŝądał zaoferowania: okna drewniane w technologii 
jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna naleŜy wykonać min. z czterech warstw drewna 
klejonego (sosna, meranti, dąb), pozbawionego sęków oraz  kawałków Ŝywicznych,  grubość ramy 92 
mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz moŜliwość montaŜu szyby zespolonej dwukomorowej o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K (współczynnik U dla okna U=0,76 W/m2K). Kształt 
frontu ramy (profilu) wierne odtwarzający profile okien oryginalnych. Wykonawca niezgodnie z siwz 
zaoferował okna o grubości grubość ramy 78 mm. Wykonawca w wyjaśnieniach złoŜonych do treści 
oferty, poinformował, iŜ w kosztorysie ofertowym omyłkowo wskazano firmę nie posiadającą w 
swoim asortymencie wymaganych przez zamawiającego okien. Zamawiający nie moŜe dokonać 
poprawienia oferty w tym zakresie, poniewaŜ stanowiło by to niedozwoloną modyfikację oferty, tak, 
więc, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzuca ofertę, jako, Ŝe jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa moŜe być zawarta w 
terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Z powaŜaniem 

 


