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Nr sprawy: 

ZP/9/2021 
Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami 

szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne 
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Elbląg dnia 12.07.2021r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne 

 

INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z 

przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 5.350.000 Euro na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy 

budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne. Nr spr. 

ZP/14/2021 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że 

w wyniku postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) poniżej 214 

000 Euro na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i 

Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne, informuje o dokonanym na podstawie art. 239 ust. 1 

uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Systik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Jodłowa 42A/2, 61-427 Poznań, NIP: 783-168-40-45 

Cena netto:   1 056 300,00 zł 

Cena brutto:  1 299 249,00 zł  

Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z uPzp, SWZ, przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w SWZ. 

 

W postępowaniu udział wzięli: 

Systik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Jodłowa 42A/2, 61-427 Poznań, NIP: 783-168-40-45 

Cena netto:   1 056 300,00 zł 
Cena brutto:  1 299 249,00 zł  
Okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Oferta nr 1:  
Systik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Jodłowa 42A/2, 61-427 Poznań, NIP: 783-168-40-45 
Cena netto:   1 056 300,00 zł 
Cena brutto:  1 299 249,00 zł  
Okres gwarancji: 36 miesięcy 
Kryterium – cena [C] = 90 

Kryterium - Okres gwarancji  [G] = 0 pkt 

Punktacja łączna = 90 + 0 = 90 

 
Oferty odrzucone: 

Brak 

Podpisanie umowy: 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 308 ust. 2 w powiązaniu z 

ust. 3 pkt 1) lit. a) uPzp, bez zachowania terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 513-516 uPzp, w terminie 5 dni od 

dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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