
 
 

Częstochowa dnia  15.10.2019 r.  
MSZ.ZP.3411/30/2019. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 
dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp Modernizację Pawilonu F - montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 
oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego – obiekt przy 
ul. Mirowskiej 15” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” - II postępowanie. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19.09.2019 r. pod 
nr 599406-N-2019, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie w dniu 19.09.2019 r.  

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r.poz.1843) Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że w wyniku przeprowadzonej 
oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą na 
którą przedstawił: 
 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„CZĘSTOBUD”  Damian Świącik 
al. Bohaterów Monte Cassino 40 
42- 200 Częstochowa  

 
Oferta na wartość brutto: 201.597,00 PLN. Termin realizacji zamówienia – 60 dni. Gwarancja 
48 m-cy. 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie: 99,33. 

− w kryterium Cena brutto  -  60 pkt.  

− w kryterium Termin realizacji – 19,33 pkt.  

− w kryterium Termin gwarancji – 20 pkt. 
W w/w postępowaniu zostały złożone jeszcze oferty przez:  

Firmę Remontowo – Budowlaną „BATOREX" S.C. ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice.  
Łączna ilość punktów przyznana ofercie:98,69. 

− w kryterium Cena brutto – 59,03 pkt.  

− w kryterium Termin realizacji – 19,66 pkt.  

− w kryterium Termin gwarancji – 20 pkt. 
F.U.H. „Dziedzicki” Marcin Dziedzicki, ul. Stawowa 8, 42 – 274 Konopiska  
Łączna ilość punktów przyznana ofercie: 84,96 

− w kryterium Cena brutto – 44,96 pkt.  

− w kryterium Termin realizacji – 20 pkt.  

− w kryterium Termin gwarancji – 20 pkt. 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami 
oceny określonymi w SIWZ. 
Podstawa prawna dokonanego wyboru: 
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

http://www.zsm.czest.pl/


str. 2 

 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty: 
 
 
Z wybranym Wykonawcom zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z przesłankami określonymi w przepisach art. 94 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
 
 
Zamawiający dziękuje Wykonawcom za wzięcie udziału w postępowaniu i złożenie ofert 
przetargowych  
 
 

 
ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 


