
 

 

Kraków, dnia 15 maja 2020 r. 

 

DZP-282-01/20 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: Postępowania 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-282-01/20 

 

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 konserwacji nawierzchni 

dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i sklepień „Sieni Berrecciego” w Zamku 

Królewskim na Wawelu”– znak sprawy: DZP-282-01/20, jako najkorzystniejsza wybrana 

została oferta: 

 

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): 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1 
Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 

Krzeszowice 



 
 

2 
 

 

1.1) Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną złożoną na ten zakres 

przedmiotu zamówienia, nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

1.2) Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 Krzeszowice. 

 

1.3) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Złożona przez: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 

Krzeszowice, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium „cena ofertowa” – 50 

pkt, w kryterium "cena jednego przeglądu dziedzińca arkadowego w okresie obowiązywania 

gwarancji” – 10 pkt, w kryterium „długość okresu gwarancji” – 30 pkt, w kryterium 

"doświadczenie osoby skierowanej do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli 

Kierownika Robót” – 10 pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 100 pkt. 

 

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): 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1 
Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 

Krzeszowice 

 

2.1) Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną złożoną na ten zakres 

przedmiotu zamówienia, nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

2.2) Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 Krzeszowice 
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2.3) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Złożona przez: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawid Szlachta, Siedlec 272, 32-065 

Krzeszowice, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium „cena ofertowa” – 50 

pkt, w kryterium "cena jednego przeglądu ścian i sklepień Sieni Berrecciego w okresie 

obowiązywania gwarancji” – 10 pkt, w kryterium „długość okresu gwarancji” – 30 pkt, w 

kryterium "doświadczenie osoby skierowanej do wykonywania przedmiotu zamówienia w 

roli Kierownika Robót” – 10 pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 100 pkt. 
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