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Zielona Góra, dnia 8 października 2021 r. 

 

  Wykonawcy 

 

INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na: Wykonanie robót budowlanych 

realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i 

modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału 

Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.” nr sprawy: TZ.372.80.2020, TED 

2020/S 253-638206. 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ wraz z uzasadnieniem 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Berger Bau Polska Sp. z o. o. 

ul. Szczecińska 11 

54-517 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej 
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, 

a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte w przedmiotowym postępowaniu 

oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wg kryteriów 

oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu, tj.: 

Cena ofertowa – 79 pkt 

Termin realizacji – 18 pkt 

Doświadczenie technologa medycznego – 3 pkt 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wynosi 

100,00 punktów. 

Ww. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY   

wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację 

 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga 79 pkt. 

Termin realizacji: waga 18 pkt. 

Doświadczenie technologa medycznego: waga 3 pkt. 

1 

Warbud S. A. 

ul. Domaniewska 32 

02-672 Warszawa 

Oferta odrzucona 
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2 

AGROBEX Sp. z o. o. 

ul. Kochanowskiego 7 

60-845 Poznań 

oferta nie oceniona, ze względu na upływ terminu 

związania ofertą 04.08.2021r. (po uprzednim 

przedłużeniu tego terminu na wniosek Zamawiającego) 

3 

Berger Bau Polska Sp. z o. o. 

ul. Szczecińska 11 

54-517 Wrocław 

Cena oferty brutto: 79,00 pkt. 

Termin realizacji: 18,00 pkt. 

Doświadczenie technologa medycznego: 3,00 pkt. 

 

RAZEM 100,00 pkt. 

4 

MOSTOSTAL ZABRZE 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A. 

Plac Piastów 10 

44-101 Gliwice 

Oferta odrzucona 

5 

CLIMAMEDIC Sp. z o. o. 

Spółka komandytowa 

Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A 

05-816 Michałowice 

Wykonawca wykluczony i oferta odrzucona 

6 

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o. o.  

ul. Opacka 12 

80-338 Gdańsk 

oferta nie oceniona, ze względu na upływ terminu 

związania ofertą 04.08.2021r. (po uprzednim 

przedłużeniu tego terminu na wniosek Zamawiającego) 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert i wykluczenia wykonawcy zostały przesłane odpowiednio 

w dniu 30.04.2021r. (dotyczy oferty nr 4) i 21.06.2021r. (dotyczy oferty nr 1) oraz w dniu 24.09.2021r. 

(dotyczy oferty nr 5), pocztą elektroniczną na adresy podane w ofercie, wszystkim Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty. 
 

TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane 

(przesłane) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu – pocztą 

elektroniczną na adres podany w ofercie Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę                         

w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób –  

w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8. 
Zamawiający wyznacza, jako termin zawarcia umowy dzień 19.10.2021 roku. Miejsce: siedziba 

Zamawiającego przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze 

korespondencyjnej, z datą zawarcia j.w.      

 
PREZES ZARZĄDU  

dr Marek Działoszyński  

podpis na oryginale 

 

 

W dniu 8 października 2021 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcom, który złożyli oferty, 
pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(bip.szpital.zgora.pl  w zakładce „Zamówienia Publiczne”). 
Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma pocztą elektroniczną na adres 

tz1@szpital.zgora.pl. W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało odebrane i że jest 

czytelne. 
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