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                     Piekary Śląskie 31.10.2012r. 

 

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.270-41/12  

 

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 
nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z budową alternatywnego źródła 
ciepła w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich 

Numer ogłoszenia: 302150 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 

 

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 późn. zm.) niniejszym informuje, iŜ: 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 
 
2 931 890,53 zł 
 
2. Do w /w postępowania wpłynęły następujące oferty: 
 
Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe POL-REM Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 90 
42-300 Myszków 
T/F: 34 313 47 66 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06.2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 1 825 130,89zł 
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Oferta nr 2 
Konsorcjum firm: Ewmar Sp. z o.o. i MR Construction Sp. z o.o. -  Lider konsorcjum 
ul. Moniuszki 5/1 
44-100 Gliwice 
T/F: 32 305 24 56 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30 czerwca 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 546 721,48zł 
 
 
Oferta nr 3 
„Zakład Remontowo-Budowlany MICRO-MAX” Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 51 
44-194 Knurów 
T: 32 235 25 61 
F: 32 337 18 51 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 486 787,50zł 
 
 
Oferta nr 4 
Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub 
ul. Mochnackiego 34 
41-907  Bytom 
T: 32 386 73 23 
F: 32 281 88 30 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 072 183,17zł 
 
 
Oferta nr 5 
Konsorcjum firm:  
1.Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt - Katowice” - lider konsorcjum 
ul. Tysiąclecia 1, 40-874  Katowice 
T/F: 32 254 14 41 
2. „Clearex” Sp. z o.o. - partner konsorcjum 
ul. 16-go Lipca 28, 41-506 Chorzów 
T/F: 32 247 04 47 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 250 689,90zł 
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Oferta nr 6 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AGROCOM” Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 2 
41-303 Dąbrowa Górnicza 
T: 32 264 90 11 
F: 32 264 90 13 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30 czerwca 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 226 319,53 zł 
 
Oferta nr 7 
HEGAN Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 23 
01-840 Warszawa 
T/F: 32 763 49 13 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 116 586,09zł 
 
 
3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 
 

NR OFERTY/ OFERENT 
PUNKTY W 
KRYTERIUM 
CENA 

                
PUNKTY 
RAZEM 

Oferta nr 2 
Konsorcjum firm: Ewmar Sp. z o.o. 
i MR Construction Sp. z o.o.  

83,11 
                      

83,11 

Oferta nr 6  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe „AGROCOM” Sp. z o.o. 
 

95,07 

 
95,07 

Oferta nr 7 
HEGAN Sp. z o.o. 
 

100 
                          

100                

 

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 

Oferta nr 7 
HEGAN Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 23 
01-840 Warszawa 
T/F: 32 763 49 13 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 



 

4 

 

Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 116 586,09zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

5. Zamawiający wyklucza następujących wykonawców: 

Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe POL-REM Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 90 
42-300 Myszków 
T/F: 34 313 47 66 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06.2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 1 825 130,89zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wnioskował o przedłuŜenie związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium. Wykonawca w odpowiedzi, niezgodnie                           
z wnioskiem zamawiającego przedłuŜył jedynie okres waŜności wadium w postaci gwarancji 
bankowej, a nie przedłuŜył terminu związania ofertą,  zatem zamawiający na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 2 wyklucza wykonawcę, jako, Ŝe nie zgodził się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Oferta nr 3 
„Zakład Remontowo-Budowlany MICRO-MAX” Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 51 
44-194 Knurów 
T: 32 235 25 61 
F: 32 337 18 51 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 486 787,50zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wnioskował o przedłuŜenie związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium. Wykonawca nie przedłuŜył terminu związania 
ofertą z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to 
moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą, zatem 
zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 wyklucza wykonawcę, jako, Ŝe nie wniósł 
wadium na przedłuŜony okres związania ofertą oraz nie zgodził się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Oferta nr 5 
Konsorcjum firm:  
1.Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt - Katowice” - lider konsorcjum 
ul. Tysiąclecia 1, 40-874  Katowice 
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T/F: 32 254 14 41 
2. „Clearex” Sp. z o.o. - partner konsorcjum 
ul. 16-go Lipca 28, 41-506 Chorzów 
T/F: 32 247 04 47 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 250 689,90zł 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wnioskował o przedłuŜenie związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium. Wykonawca w odpowiedzi, niezgodnie                           
z wnioskiem zamawiającego przedłuŜył termin związania ofertą z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium w postaci gwarancji bankowej o 56 dni. Zatem 
zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 wyklucza wykonawcę, jako, Ŝe nie wniósł 
wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

6. Zamawiający odrzuca następujące oferty: 

Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe POL-REM Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 90 
42-300 Myszków 
T/F: 34 313 47 66 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06.2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 1 825 130,89zł 
Uzasadnienie: 
1. Wykonawca w przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek główny w poz. 28-31 

zaoferował rury z polipropylenu, które są niezgodne z projektem, a takŜe wymaganiami 
technicznymi dla instalacji c.o. 

2. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek główny Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 33 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN15. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

3. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek główny Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 34 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN20. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

4.  W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek główny Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 35 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN25. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

5.  W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek główny Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 43 Zawory grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm RA-N z wbudowanym czujnikiem 

     termostatycznym RA2920 –wzmocnione. Wykonawca zaoferował w przedmiotowej 
pozycji zawory grzejnikowe mosięŜne. 

6. Wykonawca w przedmiarze robót dla Instalacji c-o Pawilon dziecięcy w poz. 18,19, 20, 21 
i 23 zaoferował rury z polipropylenu, które są niezgodne z projektem, a takŜe 
wymaganiami technicznymi dla instalacji c.o. 
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7. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Pawilon dziecięcy Zamawiający wymagał dla poz.          

nr 24 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN15. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

8. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Pawilon dziecięcy Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 25 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN20. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

9.  W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Pawilon dziecięcy Zamawiający wymagał dla poz.          
nr 32 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RA-N z wbudowanym czujnikiem 

     termostatycznym RA2920 -wzmocnione. Wykonawca zaoferował w przedmiotowej 
pozycji zawory grzejnikowe mosięŜne. 

10. Wykonawca w przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek gospodarczy w poz. 
18,19,20,21 i 23 zaoferował rury z polipropylenu, które są niezgodne z projektem, a takŜe 
wymaganiami technicznymi dla instalacji c.o. 

11. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek gospodarczy Zamawiający wymagał dla 
poz. nr 24 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN15. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

12. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek gospodarczy Zamawiający wymagał dla 
poz. nr 25 Zaworów nastawnych MSV-O Leno GW DN20. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory przelotowe proste mosięŜne. 

13. W przedmiarze robót dla Instalacji c-o Budynek gospodarczy Zamawiający wymagał dla 
poz. nr 31 Zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm RA-N z wbudowanym 
czujnikiem termostatycznym RA2920 –wzmocnione. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawory grzejnikowe mosięŜne. 

14. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 6 Separatora 
powietrza z zaworem odcinającym. Wykonawca zaoferował zawory odpowietrzające 
automatyczne zamiast separatora powietrza z zaworem odcinającym. 

15. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 10 Zdalnego 
układu do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego 

     lub termoelektrycznego - czujnik nasłonecznienia CS 10. W kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak czujnika temperatury w zasobniku. 

16. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 12 Naczynia 
przeponowego  Reflex S 600 l, PN 10 bar temp. 120oC z armaturą przepływową 

     DN 25 – Reflex. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak w 
materiałach naczynia przeponowego  Reflex S 600 l, PN 10 bar temp. 120oC z armaturą 
przepływową. 

17. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 13 Zbiornika 
schładzającego Reflex V 300 l, PN 6 bar temp. 120oC z armaturą przepływową DN 40.  

     W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak w materiałach  
zbiornika schładzającego Reflex V 300 l, PN 6 bar temp. 120oC z armaturą przepływową 
DN 40. 

18. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 23 Zaworu 
przełączającego, trójdrogowego DN 50 z napędem - Rx1,5. W kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak zaworu trójdrogowego DN 50. 

19. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 26 Separatora 
przepływowego SPIROVENT DN 50. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w 
przedmiotowej pozycji brak Separatora przepływowego SPIROVENT DN 50. 
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20. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 27 Separatora 

zanieczyszczeń SPIROTRAP DN 50. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w 
przedmiotowej pozycji brak separatora zanieczyszczeń SPIROTRAP DN 50. 

21. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 31  Naczynia 
przeponowego Reflex N 500 l, PN 6 bar temp. 120oC z armaturą przepływową DN 25 –  

     Reflex. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak w 
materiałach naczynia przeponowego Reflex N 500 l, PN 6 bar temp. 120oC. 

22. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 36 Zaworu 
przełączającego, trójdrogowego DN 32 z termostatem i napędem – Viessmann. W 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak  w materiałach zaworu 
trójdrogowego DN32 z termostatem i napędem.  Wykonawca zaoferował zawór Ŝeliwny z 
kielichami gwintowanymi - jest to materiał nierównowaŜny. 

23. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 38 Zaworu 
dwudrogowego klapowego z napędem (beznapięciowo zamknięty) DN 40. W kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak  w materiałach zaworu 
dwudrogowego DN40 z napędem. Wykonawca zaoferował zawór Ŝeliwny kołnierzowy - 
jest to materiał nierównowaŜny.  

24. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 40 Termostatu do 
sterowania zaworem przełączającym. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w 
przedmiotowej pozycji brak w materiałach  termostatu do sterowania zaworem 
przełączającym- 2 ukł. 

25. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 42 Zaworu 
membranowego bezpieczeństwa 2115 DN 25 6 bar – SYR. Wykonawca zaoferował w 
przedmiotowej pozycji zawór bezpieczeństwa cięŜarkowy. 

26. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 43 Naczynia 
wzbiorczego DT 5 100 PN 10 bar z armaturą przepływową DN 32. W kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej pozycji brak  w materiałach naczynia 
wzbiorczego DT5 100 PN z armaturą przepływową. 

27. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 45 Termostatu 
róŜnicowego do sterowania pompą obiegową. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w 
przedmiotowej pozycji brak  w materiałach termostatu róŜnicowego do sterowania pompą 
obiegową. 

28. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 55 Zaworu 
napełniającego VF 06 Dn 25 mm – Honeywell. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w 
przedmiotowej pozycji brak  w materiałach zaworu napełniającego VF 06 Dn 25 mm – 
Honeywell. 

29. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 56 Stacji 
uzdatniania wody AQUASET 500 (komplet zawierający zawory, filtr wstępny, 

     reduktor ciśnienia, manometry). W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej 
pozycji brak  w materiałach stacji uzdatniania wody AQUASET 500. 

30. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 65 Separatora 
powietrza Dn 15 - Oventrop. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy w przedmiotowej 
pozycji brak  Separatora powietrza Dn 15 - Oventrop. 

31. W przedmiarze dla Instalacji solarnej Zamawiający wymagał dla poz. nr 75 Rury 
przewodowej KANTHERM INOX DN 65. Wykonawca zaoferował w przedmiotowej 
pozycji rury miedziane - materiał nie jest równowaŜny. 
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Zamawiający nie moŜe poprawić przedmiotowych omyłek  na podstawie art. 87 ust.2, pkt 3 
ustawy Pzp, tak więc na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferta zostaje odrzucona, jako Ŝe 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. A takŜe na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 jako , Ŝe została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Oferta nr 4 
Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub 
ul. Mochnackiego 34 
41-907  Bytom 
T: 32 386 73 23 
F: 32 281 88 30 
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06. 2013r. 
Okres gwarancji - 3 lata 
Warunki płatności - 30 dni od wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej 
Cena - 2 072 183,17zł 
Uzasadnienie: 
W przedmiarze robót instalacji solarnej w poz. l - 5 Zamawiający wymagał zastosowania 
kolektorów słonecznych marki Viessmann DIS 50 w ilości 28 sztuk lub materiału 
równowaŜnego. Wykonawca w kosztorysie ofertowym dotyczącym obiegu solarnego w poz. 
1-5 oraz w zestawieniu materiałów wskazuje zastosowanie kolektorów DIS50, natomiast             
w wykazie oferowanych urządzeń i sprzętów wskazuje kolektory Sunex, a załączone do 
oferty karty katalogowe dotyczą kolektorów CosmoSun. Ponadto w wyjaśnieniach 
wykonawca oświadczył, iŜ się pomylił i oferuje kolektory słoneczne DIS 50. Zamawiający 
zakazał składania ofert wariantowych (Dział IV d), podp.11 SIWZ), a oferta Wykonawcy 
jednoznacznie wykazuje charakter wariantowy, tak więc na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp 
oferta zostaje odrzucona, jako Ŝe jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
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. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złoŜono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono 
Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 

 

Z powaŜaniem 

 


