
 

Ogłoszenie o ROZSTRZYGNIĘCIU 

przetargu nieograniczonego  na remont 

dachu budynku głównego i pęknięć 

w elewacji 

Warszawa, 23 kwietnia 2016 

  

WYNIKI PRZETARGU NA REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I PĘKNIEĆ 

W ELEWACJI 

Bursa Szkolna nr 4 informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego na remont dachu budynku głównego i pęknięć w elewacji. Przy założeniu kryterium 40% 

cena, 30% zaproponowana technologia, 10% gwarancja, 10% termin wykonania, 10% referencje 

i doświadczenia we współpracy oraz uzyskując 94,85 punktów, została wybrana oferta firmy Instal- Bud 

Mirosław Skrzeczyński, 05-805 Otrębusy, Kanie ul. Kręta 5 na łączną cenę: 67932 zł brutto, okres gwarancji 

i rękojmi za wady 36 miesięcy. 

Lista złożonych ofert: 

1. Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Zbigniew Kapis, 05-600 Grójec, ul. Polna 3a m 45– 

oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 122992,62 zł brutto, oferta uzyskała: 75,45 

pkt. 

2. Korel s.c. M. Zalewski, M. Kalinowski, ul. Dorotowska 7/8, 02-347 Warszawa - oferowana cena za 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 62877,06 zł brutto, oferta uzyskała: 92,83 pkt. 

3. Granit  sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa – oferowana cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 72580,12 zł brutto, oferta uzyskała: 93,65 pkt  

4. Instalacje Sanitarne i Gazowe Marek Krysiński, ul. Ks. Jana Sitnika 4 m 19, 01-410 Warszawa - 

ferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 78840 zł brutto – oferta odrzucona.  

5. Remonty Budowlane Krzemiński Karol, 06-330 Chorzele, ul. Bagienna 10 – oferowana cena 

za wykonanie przedmiotu zamówienia: 78387,90 zł brutto, oferta uzyskała: 89,91  pkt.  

6. Instal- Bud Mirosław Skrzeczyński, 05-805 Otrębusy, Kanie ul. Kręta 5  – oferowana cena 

za wykonanie przedmiotu zamówienia: 67932 zł brutto, oferta uzyskała: 94,85 pkt.  

Na wykonanie w/w zamówienia Zamawiający przeznaczył: 90 000 zł brutto. 

Informujemy również, iż: 

 

  Firma Instalacje Sanitarne i Gazowe Marek Krysiński nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt V, 1.1.6 – W celu oceny spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda, 

aby wykonawca załączył do oferty dokumenty:  polisę wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 80 000 zł, ważna na cały okres 

realizacji niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy ważność polisy jest krótsza niż okres 

realizacji niniejszego zamówienia, oświadczenie Wykonawcy zapewniające o kontynuowaniu 

ubezpieczenia zgodnie z okresem realizacji niniejszego zamówienia – Wykonawca nie dołączył 

polisy do oferty. 

 

Wobec treści niniejszego rozstrzygnięcia, zgodnie z Działem VI ustawy pzp, Wykonawcy przysługuje 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


