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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na  przebudowę budynku technicznego wraz  

z modernizacją zasilania w energię elektryczną dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. J Gromkowskiego II; postępowanie znak: TP 05/22 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (TJ Dz.U. z 2021r. poz. 1129, zwana w dalszej części ustawą PZP), Zamawiający 

informuje, że w postępowaniu nr TP 05/22, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta 

złożona przez Wykonawcę:  

ELBRUS ZAKŁAD INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Mateusz Koźlak, 32-440 Sułkowice  
ul. Na Węgry 3,  z ceną oferty brutto 1 897 865,40 zł.   
 
Oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała: 
 

1. W kryterium cena –  60%. 
Za cenę ofertową brutto 1 897 865,40 zł, oferta Wykonawcy otrzymała –  60 pkt.  
 

2. W kryterium termin gwarancji na dostarczony transformator – 10%. 
Na dostarczony transformator Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 miesięcy. 
Za termin gwarancji na dostarczony transformator oferta otrzymała  – max  10 pkt. 
 

3. W kryterium termin gwarancji na dostarczoną rozdzielnię – 10%. 
Na dostarczoną rozdzielnię Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 miesięcy. 
Za termin gwarancji na dostarczoną rozdzielnię oferta otrzymała –  max  10 pkt. 
 

4. W kryterium na wykonane roboty budowlane – 10%. 
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 
miesięcy.   Za termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oferta Wykonawcy 
otrzymała –  max  10 pkt. 
 

5. W kryterium doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 10%. 
Wykonawca podał ilość: 5 budów.  Za doświadczenie kierownika robót elektrycznych  
oferta Wykonawcy uzyskła max –10 pkt. 
 

Oferta Wykonawcy ELBRUS ZAKŁAD INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Mateusz Koźlak  
32-440 Sułkowice   ul. Na Węgry 3   –  uzyskała  łączną  ilość  100 pkt.  
 
 

http://www.szpital.wroc.pl/


W postępowaniu złożono 2 oferty.  
 
Druga oferta została złożona przez Wykonawcę: 
BEM-BUD  Sp. z o.o.   51-424 Wrocław   ul. Kowalska 106  z ceną oferty brutto 2 807 136,01 zł.     
 
Oferta  tego Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, uzyskała: 
 

1. W kryterium cena –  60%. 
Za cenę ofertową brutto 2 807 136,01 zł, oferta Wykonawcy otrzymała –  40,56 pkt.  
 

2. W kryterium termin gwarancji na dostarczony transformator – 10%. 
Na dostarczony transformator Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 miesięcy. 
Za termin gwarancji na dostarczony transformator oferta otrzymała  – max  10 pkt. 
 

3. W kryterium termin gwarancji na dostarczoną rozdzielnię – 10%. 
Na dostarczoną rozdzielnię Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 miesięcy. 
Za termin gwarancji na dostarczoną rozdzielnię oferta otrzymała –  max  10 pkt. 
 

4. W kryterium na wykonane roboty budowlane – 10%. 
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zaoferował termin gwarancji --> 60 
miesięcy.   Za termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oferta Wykonawcy 
otrzymała –  max  10 pkt. 
 

5. W kryterium doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 10%. 
Wykonawca podał ilość: 4 budowy.  Za doświadczenie kierownika robót elektrycznych  
oferta Wykonawcy uzyskała max –10 pkt. 
 

Oferta   Wykonawcy  BEM-BUD  Sp. z o.o.   51-424 Wrocław   ul. Kowalska 106    
–   uzyskała  łączną  ilość  80,56  pkt.  
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