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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

Ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl         

 

Kraków, dnia 22.06.2022 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wyłonienie Wykonawcy w 

zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego 

elewacji Collegium Sanockiego przy ul. Batorego 12 w Krakowie – etap 3 wraz z wymianą 

okna w pracowni Stryjeńskiego. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania  

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej 

zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących 

rozstrzygnięć: 

 

Część 1 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir 

Woźniak adres siedziby – ul. Grzegórzecka 69/5, 31-559 Kraków, z ceną brutto w kwocie 

161 169,94 zł. i gwarancją 72 miesięcy z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy 

spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość 

zamówienia” 8 pkt, „gwarancja na przedmiot zamówienia” 2 pkt, co daje łącznie 10 pkt.   

Pozostała oferty otrzymała następującą punktacje:  

Oferta nr 3 KAMIL TRYBUŚ ENGINEERING ul. Józefa Wybickiego 1/5, 31-261 

Kraków, z ceną brutto w kwocie  208 630,63 zł. i gwarancją 72 miesięcy za co otrzymała 

wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” 6,18 pkt, „wydłużenie 

gwarancji za wykonane roboty budowlane” 2 pkt, co daje łącznie 8,18 pkt.   

 

Część 2 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 P.H.U.M Midrew II Paweł Michura, Młynne 

101, 34-600 Limanowa, z ceną brutto w kwocie 23 247,11 zł. i gwarancją 60 miesięcy z 

uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań 

zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała 

wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” 8 pkt, „wydłużenie 

gwarancji za wykonane roboty budowlane” 2 pkt, co daje łącznie 10 pkt.   

 

Pozostała oferty otrzymała następującą punktacje:  
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Oferta nr 1 WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak adres siedziby – ul. 

Grzegórzecka 69/5, 31-559 Kraków, z ceną brutto w kwocie  37.689,55  zł. i gwarancją 60 

miesięcy za co otrzymała wynik w kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” 

4,93 pkt, „gwarancja na przedmiot zamówieia” 2 pkt, co daje łącznie 6,93 pkt.   

 

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. 

Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP. 

  

 

Z poważaniem 

 

Jerzy Wordliczek 
 

 

 

Otrzymują: 

1.Adresaci; 

2.Strona internetowa;  

3.a/a. 


