
 

 

Kraków, dnia 25 kwietnia 2020 r. 

 

DZP-282-16/19/20 

 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

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

pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu elewacji krużganków 

na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu– znak sprawy: DZP-282-

16/19/20 

 

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 201 651,12 zł brutto. 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna, ul. Szlak 

18/12, 31-161 Kraków, z łącznym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

236 160,00 zł, ceną jednego przeglądu zamontowanych siatek i innych elementów 

zabezpieczających (w tym wszystkich materiałów użytych do ich mocowania) w okresie 

obowiązywania gwarancji: 1 025,00 zł, długość okresu gwarancji na zamontowane siatki i 

inne elementy zabezpieczające (w tym wszystkie materiałów użyte do ich mocowania): 6 lat 

oraz który, jak oświadcza: do wykonania przedmiotu zamówienia w roli Montażystów 

Elementów Zabezpieczających skieruje 6 osób mogących wykazać się doświadczeniem 

zawodowym polegającym na uczestnictwie w realizacji co najmniej jednej roboty 
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budowlanej polegającej na wykonaniu zabezpieczenia przeciwko ptakom budynku lub 

budowli wpisanych do rejestru zabytków, obejmującej pokrycie siatką zabezpieczającą na 

powierzchni co najmniej 100 m2 Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i 

gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i wzoru umowy. 

Oferta nr 2: Diamond Hill Maciej Bielak, ul. Halczyna 3, 30-086 Kraków, z łącznym 

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 90 884,70 zł, ceną jednego 

przeglądu zamontowanych siatek i innych elementów zabezpieczających (w tym wszystkich 

materiałów użytych do ich mocowania) w okresie obowiązywania gwarancji: 9 089,70 zł, 

długość okresu gwarancji na zamontowane siatki i inne elementy zabezpieczające (w tym 

wszystkie materiałów użyte do ich mocowania): 6 lat oraz który, jak oświadcza: do 

wykonania przedmiotu zamówienia w roli Montażysty Elementów Zabezpieczających 

skieruje 6 osób mogących wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na 

uczestnictwie w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwko ptakom budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, 

obejmującej pokrycie siatką zabezpieczającą na powierzchni co najmniej 100 m2 Termin 

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

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 
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