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Kraków, 08 lutego 2021 r. 
 
 
Znak sprawy: DZP-282-9/20        

 
Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

 
Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Opracowanie dla Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i budowa 

wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, 

teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz 

prace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z 

modernizacją i budową instalacji”– znak sprawy: DZP-282-9/20. 

 
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 1 111 505 zł brutto. 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1: Marcin Marzec Instal Tech, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków, z łącznym 

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 057 800,00 zł oraz jak oświadcza: 

1) dysponujący osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia 

w roli Głównego Projektanta, a która to osoba posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w 

realizacji pięciu usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na 

przebudowę lub remont budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 2) 



dysponujący osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w 

roli Projektanta Instalacji Niskoprądowych, a która to osoba posiada uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w realizacji trzech usług 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej instalację systemów: 

sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w budynku lub budowli wpisanych do 

rejestru zabytków, 3) dysponujący osobą, która zostanie skierowana do wykonywania 

przedmiotu zamówienia w roli Architekta Oświetlenia, posiadającą doświadczenie w 

uczestnictwie w realizacji jednej usługi polegającej na opracowaniu koncepcji aranżacji 

oświetlenia zrealizowanej wystawy. 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 

Oferta nr 2: Dyskret Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Mazowiecka 131, 30-023 Kraków, z łącznym wynagrodzeniem za 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 983 666,62 zł oraz jak oświadcza: 1) dysponujący osobą, 

która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego 

Projektanta, a która to osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w realizacji sześciu 

usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont 

budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 2) dysponujący osobą, która zostanie 

skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji 

Niskoprądowych, a która to osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

oraz posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w realizacji trzech usług polegających na 
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opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej instalację systemów: sygnalizacji 

pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w budynku lub budowli wpisanych do rejestru 

zabytków, 3) dysponujący osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu 

zamówienia w roli Architekta Oświetlenia, posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w 

realizacji czterech usług polegających na opracowaniu koncepcji aranżacji oświetlenia 

zrealizowanej wystawy. 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 

Oferta nr 3: Pro Archivision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierza 

Wielkiego 58/4, 30-074 Kraków, z łącznym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 1 104 786,00 zł oraz jak oświadcza: 1) dysponujący osobą, która zostanie 

skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego Projektanta, a która 

to osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w realizacji czterech usług polegających na 

opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub remont budynku lub budowli 

wpisanych do rejestru zabytków, 2) dysponujący osobą, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Niskoprądowych, a która 

to osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w 

uczestnictwie w realizacji trzech usług polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej obejmującej instalację systemów: sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania 

i napadu w budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 3) dysponujący osobą, 

która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Architekta 

Oświetlenia, posiadającą doświadczenie w uczestnictwie w realizacji trzech usług 

polegających na opracowaniu koncepcji aranżacji oświetlenia zrealizowanej wystawy. 



Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 
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