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                                Jelenia Góra 31.05.2022 r.  
L.dz. NZ/……/2022 

„Modernizacja i dostosowanie budynku Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej 
Górze do obowiązujących norm i standardów. Rozbudowa i dostosowanie Zakładu Patomorfologii 

do procesu certyfikacji.”  

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/13/05/2022 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.05.2022 r.  z godz.12:00 
 

Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia przez Zamawiającego: 

Nr  
Nazwa Pakietu 

Kwota przeznaczona 

(brutto) 

 Modernizacja i dostosowanie budynku Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej 
Górze do obowiązujących norm i standardów. 

Rozbudowa i dostosowanie Zakładu 
Patomorfologii do procesu certyfikacji. 

z podziałem na: 

2 500 000,00 

1 

a. realizacja procedur administracyjnych oraz opracowań 

projektowych dotyczących zakresu inwestycji, w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym 

m.in. pozyskanie wszelkich niezbędnych do pozwolenia 

na budowę dokumentów (mapy, wypisy z rejestru 

gruntów itp.) o ile są niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia; na podstawie udzielonego przez 

Zamawiającego pełnomocnictwa dokonanie skutecznych 

zgłoszeń we właściwym organie administracji 

architektoniczno-budowlanej o ile są niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

b. realizacja (wykonanie) na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej i skutecznego uzyskania 

pozwolenia na budowę, prac budowlanych (robót 

budowlanych), w tym: termomodernizacja istniejącego 

obiektu budowlanego – Budynek Zakładu Patomorfologii, 

wymiana dźwigu transportowego (windy), a także 

sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót 

budowlanych,  

c. rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – budynek 

Zakładu Patomorfologii 

2 000 000,00 zł 

2 dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, zgodnie z wykazem 

sprzętu objętego zamówieniem 500 000,00 zł 
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Stosownie do art. 221 ust.5 PZP:  

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

1.  Do dnia składania ofert została złożona 1 oferta (zgodnie z załącznikiem).  

2.  Do momentu otwarcia ofert, oferty były przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność na platformie zakupowej opennexus. 

3. W otwarciu ofert  nie uczestniczyli przedstawiciele ze strony Wykonawców.  
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Oferta nr 1 – WM KONTRAPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIOTRA WAWRZYNIAKA 22,  

62-040 PUSZCZYKOWO 

Pakiet nr 1 
Cena netto 

w zł 

Cena brutto 

w zł 
Termin gwarancji 

a. realizacja procedur administracyjnych oraz opracowań projektowych 

dotyczących zakresu inwestycji, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym m.in. pozyskanie wszelkich niezbędnych 

do pozwolenia na budowę dokumentów (mapy, wypisy z rejestru 

gruntów itp.) o ile są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; na 

podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa 

dokonanie skutecznych zgłoszeń we właściwym organie administracji 

architektoniczno-budowlanej o ile są niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

b. realizacja (wykonanie) na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej i skutecznego uzyskania pozwolenia na budowę, prac 

budowlanych (robót budowlanych), w tym: termomodernizacja 

istniejącego obiektu budowlanego – Budynek Zakładu Patomorfologii, 

wymiana dźwigu transportowego (windy), a także sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych, 

c. rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego – budynek Zakładu 

Patomorfologii 

1 626 015,00 1 999 998,45 

na zainstalowane urządzenia 

w ramach wykonanych robót 

budowlanych:  

36 miesięcy 

na wykonane roboty: 

36 miesięcy 

rękojmia dla robót 

budowlanych: 24 miesiące 

 

 

Pakiet nr 2 
Cena netto 

w zł 

Cena brutto 

w zł 
Termin gwarancji 

dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, zgodnie z wykazem sprzętu 
objętego zamówieniem 

461 864,03 499 995,90 

na zainstalowane urządzenia: 

36 miesięcy 
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