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Częstochowa, dnia 09.07.2014 r.  
 
MSZ.ZP/3411/17/2014. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 
 

post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 
przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na wykonanie robót remontowo - budowlany ch pn. Przebudowa 
Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolo nego w Cz ęstochowie 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 18.06.2014 r. pod numerem 
205614 - 2014. 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) SP ZOZ Dyrekcja 
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano 
najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiało: 

 
Konsorcjum Firm: 
Lider: Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” Eugeni usz Bator 
Partner: INVEST- BUD Krzysztof Bator  
z siedzib ą przy ul. Broniewskiego 6 
42 – 160 Krzepice  
Cena oferty najkorzystniejszej  
netto:  1.231.552,38 zł. 
brutto: 1.514.809,43 zł. 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 

 
 
W w/w post ępowaniu zostały zło żone jeszcze oferta przez:  
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SANIT- GAZ”   

z siedzibą przy ul. Dąbkowskiego 32, 42 – 200 Częstochowa  
Ilość punktów przyznana ofercie – 97,58. 

2. Handel Usługi Budowlane Z. Sitkiewicz  
  z siedzibą przy ul. Drzewnej 55B, 42- 280 Częstochowa 
  Ilość punktów przyznana ofercie – 90,62 

 
 
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono 
żadnej z ofert. 

Podstawa prawna powiadomienia:  

Art. 92 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 
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Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).  
 

 
 
 
 
ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 
 


