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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna l, 41-219 Sosnowiec informuje o
wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 4
845 tys. euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.), na roboty budowlane pn. "Szpital przyjazny
środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim -
modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego",
znak sprawy ZZP-2200-10/10.

Do ww. postępowania przetargowego wpłynęło 8 ofert.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
zawiera przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100%

l. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę nr l -Rapid Sp. z 0.0., ul. Prosta 7,21-500 Biała Podlaska, ponieważ jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr l stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. 4 poz. 11 (kosztorys roboty budowlane) jest - Dostawa naczynia przeponowego do wody DE
300, Zamawiający wymagał - Dostawa naczynia przeponowego do wody pitnej DE 300;
Na str. 4 poz. 13 (kosztorys roboty budowlane) jest - Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i
wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS
32-30 F, Zamawiający wymagał - Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych
do zasilania
kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS 32-30 FB;
Na str. 15 poz.53 (kosztorys roboty budowlane) jest - Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami
Gulfiber Alu gr. 20 mm - 80/20, Zamawiający wymagał - Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami
Gulfiber Alu gr. 20 mm - 80/20;
Na str. 18 poz.68 (kosztorys roboty budowlane) jest - Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2, Zamawiający wymagał -
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych
16A12.5 mm2 z podłączeniem;
Na str. 20 poz.76 (kosztorys roboty budowlane) jest - Fundamenty blokowe pod zasobniki - ręczne
układanie betonu, Zamawiający wymagał - Fundamenty blokowe pod zasobniki - ręczne układanie
betonu - krotność = 4,
Na str. 6 poz.22 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na każdy następny l km, Zamawiający wymagał - Wywóz gruzu
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1 km, Krotność = 10
Na str. 7 poz.28 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub
powierzchni

1/6



ścian, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły, p/a ścianki o grubości 2+3/4 cegły, Zamawiający wymagał
- Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cem-wap, grubość l
cegły, p/a ścianki o grubości 2+3/4 cegły
Krotność = 2.75
Na str. 9 poz.35 (kosztorys cz, swe i kotłownia) jest - Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Dni Grunt, Zamawiający wymagał - Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Dni Grunt
Krotność = 2
Na str. 9 poz.36 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
preparatem Atlas Dni Grunt, Zamawiający wymagał - Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
preparatem Atlas Dni Grunt
Krotność = 2
Na str. 13 pozAl (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory regulacyjne C.W.U. V231 dla ciśnień
1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm, Zamawiający wymagał - Zawory regulacyjne c.w.u, V231 dla
ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
Na str. 14 pozA5 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory kulowe spustowe z kielichami
gwintowanymi o śr. nominalnej 15 mm, Zamawiający wymagał - Zawory kulowe spustowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej, 15 mm
Na str. 32 poz.1I8 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Zawory odcinające grzybkowe o śr.,
nominalnej 25 mm, Zamawiający wymagał - Zawory odcinające grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,0 MPa o śr. nominalnej 25 mm
Na str. 14 pozA5 (kosztorys cz. swe i kotłownia) jest - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i
podkładowymi ftalowymi rurociągów, o śr.zewn.do 57 mm, Krotność = l, Zamawiający wymagał -
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów, o śr.zewn.do 57
mm, Krotność = 2

2. Na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyklucza z
postępowania przetargowego Wykonawcę: Zakład Techniki Cieplnej Eko-Rodan Dariusz
Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń, ponieważ Wykonawca, nie wniósł
wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie zgodził się na przedłużenie terminu związania
ofertą,
Jednocześnie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego.

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę nr 3 Ekokaloria Sp. z 0.0. S.K.A., ul. Hauke Bosaka 9,25-214 Kielce, ponieważ jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 3 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. 43 poz. 1 jest Kolektor słoneczny Watt 4000 SI Solar Keymark . W opisie poz.
podano, że al = 2,83 W/m2 K. Z karty katalogowej wynika że parametr dla tego typu
kolektora wynosi: kI = 4,1 W/m2 K, co jest niezgodne wymaganiami Zamawiającego.
Na str. 77 poz. 90 (wymiennikownia - roboty wykończeniowe) jest - Przygotowanie podłoża
pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża m2 50, Zamawiający
wymagał - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych oczyszczenie i
zmycie podłoża m2 50;
Na str. 84 poz. 7 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Rozdzielnik_bezpiecznikowy
NTOO 50A, Zamawiający wymagał Rozłącznik bezpiecznikowy NTOO 50A;
Na str. 86 poz. 22 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Korytko metalowe 200 mm.,
Zamawiający wymagał Korytko metalowe 2000 mm.;
Na str. 87 poz. 34 (Roboty elektryczne wymiennikownia) jest Przewody instalacji
odgromowej nie naprężane pionowe moc. na wspornikach klejonych, Zamawiający wymagał
Przewody instalacji odgromowej nie naprężane pionowe moc. na wspornik. obsadzanych.
Na str. 164 poz. 13 (wymiennikowania- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
jest - Pompa UPS 32-30 F, Zamawiający wymagał Pompa UPS 32-30 FB - oferta
nierównoważna;
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4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzucza
ofertę nr 5 Rubycon BPS Sp. z 0.0., ul. M. Konopnickiej 30 segm. B, 41- 300 Dąbrowa Górnicza,
ponieważjej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 5 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. 148 poz. 26 (instalacja solarna) jest Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami ArmaceU
HT gr. 19 mm, Zamawiający wymagał Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Armacell HT
gr. 19 mm;
Na str. 166 poz. 13 (wymiana ciepła wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cwu)
jest Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów
oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,05t - pompa UPS 32-30 F, Zamawiający
wymagał Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania
kotłów oraz obiegowych do wody gorącej , o masie 0,05t - pompa UPS 32-30 FB - oferta
nierównoważna;
Na str. 53 poz. 38 (roboty elektryczne) jest Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - kat.
gruntu, dług. uziomu 4,5 m, Zamawiający wymagał Uziomy ze stali profilowanej
miedziowane - kat. gruntu - III , dług. uziomu 4,5 m;
Na str. 5 poz. 1 (system wizualizacji) jest Karta sieciowa: 10/100/10000 Gigabit ,
obudowa : TOWER , Zamawiający wymagał Karta sieciowa : 10/100/1000 Gigabit ,
obudowa: TOWER;
Na str. 11 poz. 3 (roboty budowlane) jest Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2 m2 Obmiar = 1 szt., Zamawiający wymagał Wykucie z muru, ościeżnic stalowych
lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 Obmiar = 2 szt.;
Na str. 13 poz. 16 (roboty budowlane) jest Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych Obmiar = 1 szt., Zamawiający wymagał Demontaż
balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Obmiar = 2
szt.
Str. 73 poz. 29 (stacja wymienników ciepła i kotłownia gazowo-olejowa) jest Zawory
przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm, Zamawiający wymagał
Zawory przelotowe, kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm.

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę nr 6 P.H.U. Puchałka, ul. Platynowa 4, 43-200 Pszczyna, ponieważ jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. 11 poz. 40 (Instalacja solarna- prace instalacyjne elektryczne) jest Przewody LiYCy
2xl mm2 wciągane do korytek, Zamawiający wymagał Cy 2xl mm2 wciągane do korytek-
oferta nierównoważna.
Na str. 16 poz. 55 (Wymienniki Para-woda i zasobniki cwu . Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne) jest Jednostka miary: za jeden węzeł, Zamawiający wymagał -
Jednostka miary: za 1 szt.;
Na str. 20 poz. 79 (Wymienniki Para-woda i zasobniki cwu. Roboty wykończeniowe w
zakresie obiektów budowlanych.) jest Obsadzenie narożników stalowych w ścianach lub
stropach-analogia. Zamawiający wymagał - Obsadzenie tulei ochronnych w ścianach i
stropach.
Na str. 17 poz. 92 (Sterownik i rurociągi) jest j.m. za węzeł, Zamawiający wymagał - j.m. za
szt.
Na str. 19 poz. 99 (Kotłownia parowa) jest Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy
15 mm, Zamawiający wymagał Automatyczny odpowietrznik pary R1I2", PN 16, obudowa z
mosiądzu.
Na str. 27 poz. 146 (Kotłownia parowa) jestj.m. za kocioł, Zamawiając wymagałj.m. za szt.;
Na str. 32 poz. 174 (Kotłownia nisko temperaturowa) jest j.m. za kocioł, Zamawiający
wymagał j .m. za szt.;
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Na str. 33 poz. 180 (Instalacja gazowa roboty montażowe) jest Ilość: 35 m, Zamawiając
wymagał Ilość: 30 m;
Na str. 34 poz. 187 (Instalacja gazowa Roboty remontowe budowlane uzupełniające) jest
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm ilość 2,98 m2, Zamawiając wymagał Malowanie pędzlem farbami do
gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm ilość 2,98 m2,
Krotność = 2;
Na str. 35 poz. 189 (Instalacja gazowa Roboty remontowe budowlane uzupełniające) jest
Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm m2 2.98, Zamawiający wymagał Malowanie pędzlem farbami
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2 2.98,
Krotność = 2;
Na 6 poz. 20 (Instalacje elektryczne) Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm- podłoże betonowe - korytko metalowe 200 mm, Zamawiający wymagał Kanały
instalacyjne z PCW - o szer. 230 MM na podłożu betonowym, - korytko metalowe 2000 mm;
Na str. 12 poz. 51 (Instalacje elektryczne) jest Dy 10, Zamawiając wymagał Przewód Dyd
10. Ponadto w zestawieniu materiałów dla poz. 51 nie ma przewodu Dyd 10, Ujęto bednarkę
ocynkowaną. Oferta nierównoważna.
Na str. 12 poz. 52 (Instalacje elektryczne) jest Przewód LY 25 mm2, Zamawiający wymagał
Przewód LYd 25. Oferta nierównoważna.
Na str. 2 poz. 1 (Instalacja technologiczna solarna) jest K1=2,83 W/m3, winno być K1=2,83
W/m2

6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę nr 7 Skorut Import Export Sp. z 0.0., ul. Wybickiego 71, 32- 400 Myślenice, ponieważ jej treść
nie odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. 120 poz. 41 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary instalacji uziemiającej -
pomiar pierwszy, Zamawiając wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
piorunochronnej i skuteczności zerowania- uziemienie ochronne -pomiar pierwszy;
Na str. 120 poz. 42 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary skuteczności zerowania -
pomiar pierwszy, Zamawiający wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
piorunochronnej i skuteczności zerowania- skuteczność zerowania -pomiar pierwszy;
Na str. 120 poz. 43 (roboty elektryczne) jest Badania i pomiary skuteczności zerowania -
pomiar następny, Zamawiający wymagał Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
piorunochronnej i skuteczności zerowania- skuteczność zerowania -pomiar pierwszy;
Na str. 122 poz. 54 (roboty elektryczne) w ofercie w opisie brak: Linki nośne oraz uchwyty
stalowe, Zamawiający wymagał Linki nośne oraz uchwyty stalowe - montaż pionowego
podwieszenia ... ;
Na str. 123 poz. 55 (roboty elektryczne) w ofercie w opisie brak: Linki nośne oraz uchwyty
stalowe, Zamawiający wymagał Linki nośne oraz uchwyty stalowe - montaż uchwytów
...,
Na str. 81 poz. 22 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność, Zamawiający
wymagał krotność -10;
Na str. 85 poz. 35 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność. Zamawiający
wymagał krotność - 2;
Na str. 86 poz. 36 (roboty budowlane) w ofercie Brak pozycji - krotność. Zamawiający
wymagał krotność - 2;
Na str. 93 poz. 54 (roboty budowlane) jest Malowanie farbami emulsyjnymi, Zamawiający
wymagał Malowanie farbami lateksowymi;
Na str. 174 poz. 116 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar : l szt.
Zamawiający wymagał Obmiar: 3 szt.;
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Na str. 175 poz. 121 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Zawór odmulania ABV
20-MV dla ciśnień 4,0 MPa, Zamawiający wymagał Zawór odmulania ABV 20-MV 11 dla
ciśnień 4,0 MPa;
Na str. 182 poz. 147 (stacja wymienników , kotłownia parowa) jest Kocioł gazowy
niskotemperaturowy o mocy 600 kW, Zamawiający wymagał Kocioł gazowy
niskotemperaturowy Vitoplex 300 Q=575-625 kW Viessmann. Ponadto w ofercie brak typu
kotła, oc poniżej wymaganej wartości 575-625 kW.
Na str. 182 poz. 148 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Regulator do kotła,
Zamawiający wymagał Regulator Vitotronic 100 z czujnikami temperatury;
Na str. 182 poz. 149 (stacja wymienników, kotłownia parowa) Palnik gazowy WM-GlO/3/A,
Zamawiający wymagał Palnik gazowy WM-GI0/3/A ZM R2 Weishaupt;
Na str. 186 poz. 163 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar: 2 szt.,
Zamawiający wymagał Obmiar: 1szt.;
Na str. 190 poz. 178 (stacja wymienników , kotłownia parowa) jest Rurociągi. '" w
budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi ... w budynkach
niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni
Na str. 190 poz. 179 (stacja wymienników , kotłownia parowa) jest Rurociągi ... w
budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi w budynkach
niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni;
Na str. 190 poz. 180 (stacja wymienników , kotłownia parowa) jest Rurociągi '" w
budynkach niemieszkalnych, Zamawiający wymagał Rurociągi w budynkach
niemieszkalnych -obiekty służby zdrowia lub uczelni;
Na str. 192 poz. 187 (stacja wymienników, kotłownia parowa) w ofercie brak Krotności,
Zamawiający wymagał Krotność: 2;
Na str. 201 poz. 215 (stacja wymienników, kotłownia parowa) jest Obmiar : l szt.,
Zamawiający wymagał Obmiar: 2szt.;
Na str. 258 poz. 1 (instalacja solarna) w ofercie brak typu zastosowanego urządzenia.
Zamawiający wymagał podania typu i dokumentów potwierdzających podane w materiałach
dane techniczne kolektorów słonecznych.

7. Na podstawie art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę nr 8 PPHU Markas, ul. Gen.Waltera Janke 82, 41 - 215 Sosnowiec, ponieważ jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.

W toku badania ofert w ofercie nr 6 stwierdzono następujące niezgodności z SIWZ:
Na str. Str 40, poz 24 jest: ..Thermaflex, Zamawiający wymagał: ..Armacell.;
Na str. 35 poz 1jest Montaż kolektorów słonecznych WATT 4000 SL. Zaproponowany produkt jest
niezgodny z SIWZ: współczynnik al=4,1 W/m2K tj większy od wymaganego 3W/m2K i nie jest
typu meandrycznego.
Na str. 45, poz. 42 jest: ...odl 1 km, Zamawiający wymagał: .... odl. 6,5 km;
Na str. 57, poz.l3 jest: ..UPS 32-30 F, Zamawiający wymagał ..UPS 32-30 FB. Oferta
nierównoważna.
Na str. 58, poz. 14jest: -JAD typu 6.50.08.72, Zamawiający wymagał -JAD typu X6.50.08.72;
Na str. 64, poz. 45 jest: stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych... ,
Zamawiający wymagał: stalowych ocynkowanych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach
gwintowanych ... ;
Na str. 89, poz. 34 jest: ... mocowane na wspornikach klejonych, Zamawiający wymagał mocowane
na wspornikach obsadzanych, drut DFe/Zn 8 mm;
Na str. 89, poz 35jest: .20x2-50x5mm, Zamawiający wymagał: 30x4;
Na str.89, poz 36jest: 20x2-50x5mm, Zamawiający wymagał: 30x4;
Na str. 91, poz 51jest: DY-750V 10mm2,Zamawiający wymagał DYd-750V 10mm2;
Na str. 91, poz 52jest: ..LY-750V 25mm2, Zamawiający wymagał ..LYd-750V 25mm2;
Na str. 92, paz 53 brak: LFe;
Na str. 92, poz 54 brak: LFe/Zn;
Na str. 106, poz. 43 jest: drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2, Zamawiający
wymagał Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe oszklone ponad 2 m2 wyposażone w
samozamykacz izamek patentowy D.3;
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Na str. 106, poz. 45 jest: Drzwi ocieplone, Zamawiający wymagał Drzwi stalowe zewnętrzne
dwuskrzydłowe oszklone wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy D.4;
Na str. 127, poz. 23 jest: ..obmiar = 2 szt, Zamawiający wymagał obmiar = 4 szt;
Na str. 141, poz. 69 jest: ..obmiar = l szt, Zamawiający wymagał obmiar = 2 szt;
Na str. 149, poz. 99 jest: R1I2"PN, Zamawiający wymagał R1I2"PN16;
Na str. 162, poz. 149 jest: ..WM-G 1013-A R2, zamawiający wymagał ..WM-G10/3-A ZMR2;
Na str. 165, poz. 159 jest: ... BOAX ... , Zamawiający wymagał ... BOAX-S 00;
Na str. 187, poz. 187 brak krotność = 2;
Na str. 172, poz. 189 brak krotność = 2;
Na str. 179, poz. 204 brak krotność = 2.

Po badaniu i ocenie ofert Zamawiający uznał za ważną ofertę:

Nr Wykonawca Liczba pkt. w kryterium
oferty cena 100%

4 Wachelka Inergis spółka jawna,
100ul. Kisielewskiego 18/28B, 42- 215 Częstochowa

W . k Z d' fi . k ' ..ZWląZ U Zpowyższym amawiający po iprsze umowę z irmąja mzej:
Nr Wykonawca Wartość z podatkiem Uzasadnienie wyboruoferty VAT

Zgodnie z kryterium
Wachelka Inergis spółka jawna określonym w SIWZ oferta

4 ul. Kisielewskiego 18/28B 2840160,00 zł uzyskała największą liczbę
42- 215 Częstochowa 100 punktów - brak

porównywalnych ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż pięć dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej prLWidZiane w Dziale VI
zamówień publicznych.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Samodzielny Publicz y
Szpital Miejski v« S(J'.' l WC

" ..~~

Zbigniew Swoboda
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