
 

 

Kraków, dnia 11 maja 2020 r. 

 

DZP-282-16/19/20 

 
 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: Postępowania 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" 

 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, działając na podstawie art. 92 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie robót budowlanych 

polegających na zabezpieczeniu elewacji krużganków na dziedzińcu arkadowym Zamku 

Królewskiego na Wawelu - znak sprawy: DZP-282-16/19/20", jako najkorzystniejsza wybrana 

została oferta: 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

2 Diamond Hill Maciej Bielak, ul. Halczyna 3, 30-086 Kraków 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, 



 
 

2 
 

wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna, ul. Szlak 18/12, 31-161 

Kraków;  

2) Diamond Hill Maciej Bielak, ul. Halczyna 3, 30-086 Kraków. 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

1) Złożona przez: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna, ul. Szlak 

18/12, 31-161 Kraków, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium „cena 

ofertowa” – 19,24 pkt, w kryterium "cena jednego przeglądu zamontowanych siatek i innych 

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

okresie obowiązywania gwarancji” – 10 pkt, w kryterium „długość okresu gwarancji na 

zamontowane siatki i inne elementy zabezpieczające (w tym wszystkie materiałów użyte do 

ich mocowania)” – 30 pkt, w kryterium "doświadczenie osób skierowanych do wykonywania 

przedmiotu zamówienia w roli Montażystów Elementów Zabezpieczających” – 10 pkt. 

Łącznie oferta ta uzyskała: 69,24 pkt. 

2) Złożona przez Diamond Hill Maciej Bielak, ul. Halczyna 3, 30-086 Kraków, która uzyskała 

następującą liczbę punktów: w kryterium „cena ofertowa” – 50 pkt, w kryterium "cena 

jednego przeglądu zamontowanych siatek i innych elementów zabezpieczających (w tym 

wszystkich materiałów użytych do ich mocowania) w okresie obowiązywania gwarancji” – 

1,13 pkt, w kryterium „długość okresu gwarancji na zamontowane siatki i inne elementy 

zabezpieczające (w tym wszystkie materiałów użyte do ich mocowania)” – 30 pkt, w 

kryterium "doświadczenie osób skierowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia w 

roli Montażystów Elementów Zabezpieczających” – 10 pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 91,13 

pkt. 
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