
Szczecin, dnia 25.10.2019 r.

ZZ-2380-101/19

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986 ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na „KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja budynku na siedzibę

Komisariatu Policji w Mielnie”

        Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowe „CARDO”

mgr inż. Bożena Serwatka

ul. Poprzeczna 7B/4

75-841 Koszalin

za cenę brutto 2 874 370,79 zł 

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał,

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Lp. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Przedsiębiorstwo Usługowe

„CARDO”

mgr inż. Bożena Serwatka

ul. Poprzeczna 7B/4

75-841 Koszalin

Cena oferty (C) –  59,10

Okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane

w tym wbudowane materiały (G) – 20,00

Okres gwarancji (w tym serwisowanie) na 

zamontowane urządzenia, instalacje oraz 

systemy  (S) – 18,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych (Zb) – 1,00



Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (Zn) – 

1,00

Razem :  99,10

2 3 Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

Budowlane „PAKER – BUD”

mgr inż. Jacek Janczyszyn

ul. Rodła 43B

75-361 Koszalin

Partnerzy:

Zakład Usługowo Handlowy 

„MIRKLIM” Mirosław Owięcki

Malechówko 13A, 76-142 Malechowo

Zakład Usługowo-Produkcyjno-

Handlowy „TELE-VIDEO” mgr inż. 

Bartosz Zmorzyński

ul. Szczecińska 8-10/7, 75-135 Koszalin

Cena oferty (C) –  60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane

w tym wbudowane materiały (G) – 20,00

Okres gwarancji (w tym serwisowanie) na 

zamontowane urządzenia, instalacje oraz 

systemy  (S) – 18,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych (Zb) – 0,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (Zn) – 

0,00

Razem :  98,00

3 1 Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych 

„LEŚ”  Paweł Leś

76-012 Żydowo 88A

Cena oferty (C) –  37,93

Okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane

w tym wbudowane materiały (G) – 20,00

Okres gwarancji (w tym serwisowanie) na 

zamontowane urządzenia, instalacje oraz 

systemy  (S) – 18,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych (Zb) – 1,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (Zn) – 

1,00

Razem :  77,93

1.3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


