Kraków, dnia 27 kwietnia 2020 r.
DZP-282-01/20
Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu
Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i
sklepień „Sieni Berrecciego” w Zamku Królewskim na Wawelu– znak sprawy: DZP-28201/20
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamek Królewski na Wawelu –
Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienie wynosi 308 754,85 zł brutto (w tym Część I: 244 265,95 zł brutto, Część II:
64 488,90 zł brutto).
W postępowaniu oferty złożył następujący Wykonawca:
1)

W Części I (wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację nawierzchni

dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu wraz z opracowaniem programu
robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej):
Oferta nr 1: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065
Krzeszowice, z łącznym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
Części I: 227 550,00 zł, ceną jednego przeglądu nawierzchni dziedzińca arkadowego w
okresie obowiązywania gwarancji: 615 zł, długość okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia: 6 lat oraz który, jak oświadcza, do wykonania przedmiotu zamówienia w roli
Kierownika Robót, skieruje osobę, która może wykazać się doświadczeniem polegającym na
uczestnictwie w 6 robotach polegających na wykonaniu w obiekcie wpisanym do rejestru

zabytków remontu, wymiany lub położenia nawierzchni z kamienia naturalnego o
powierzchni nie mniejszej niż 200 metrów kwadratowych. Termin wykonania zamówienia,
warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie z postanowieniami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy.
2)

W Części II (wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację ścian i

sklepień Sieni Berrecciego Zamku Królewskiego na Wawelu wraz z opracowaniem programu
robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej):
Oferta nr 1: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065
Krzeszowice, z łącznym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
Części II: 104 550,00 zł, ceną jednego przeglądu ścian i sklepień Sieni Berrecciego w okresie
obowiązywania gwarancji: 615 zł, długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia: 6 lat
oraz który, jak oświadcza, do wykonania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót,
skieruje osobę, która może wykazać się doświadczeniem polegającym na uczestnictwie w 5
robotach polegających na wykonaniu w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków położenia
lub konserwacji powłok tynkowych o powierzchni nie mniejszej niż 100 metrów
kwadratowych. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym
zakresie zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru
umowy.
Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Grzegorz
Biela
Date / Data: 202004-28 11:42

2

