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Toszek, 14.08.2019 r. 
 

dotyczy:  postępowania nr 16/PN/DEG/AS/2019 na modernizację oddziału, wykonanie instalacji 
oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII 
Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach dotacji 
„Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XVII Psychiatrycznego 
Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu 
przeciwdziałaniu narkomanii” oraz budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale 
Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII w ramach dotacji „Dostosowanie Oddziału 
Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Modernizacja 
Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi”. 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które 
odbyło się w dniu 14.08.2019 r. o godz. 09:15 
 
W terminie złożono następujące oferty: 

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 

Termin udzielonej gwarancji na 
wykonaną robotę budowlaną  
(min. 36 miesięcy, max. 120 

miesięcy) 

1. 
Ciupke PW Piotr Ciupke 

ul. Spółdzielcza 11 
44-145 Pilchowice 

Pakiet I – 314 955,20 zł 
Pakiet II – 45 766,23 zł 

Pakiet III – 680 328,25 zł 

Pakiet I – 48 miesięcy 
Pakiet II – 36 miesięcy * 
Pakiet III – 36 miesięcy * 

 

* Wykonawca nie określił w Formularzu Oferta w zakresie pakietów II i III terminu gwarancji. Zamawiający 
jednak zgodnie z zapisem w pkt. 2 Formularza Oferta – „W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie 

minimalną ilość 36 miesięcy”.  

2. 
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, 

 Michał Świderek 
ul. Plebańska 9/3 
44-100 Gliwice 

Pakiet III – 899 409,51 zł Pakiet III – 60 miesięcy 
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Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 974 662,41 zł brutto 
 
Szczegółowo w rozbiciu na pakiety poniżej: 
 
Pakiet I – 276 971,64 zł brutto 
Pakiet II – 54 272,99 zł brutto 
Pakiet III – 643 417,78 zł brutto 
 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej niniejszej informacji, należy złożyć oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. 

 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

inż. Erwin Janysek 


