
 

 

 

Wrocław, 18.11.2021 r. 

 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2712.7.2021.KDD 

 

Wykonawcy 
(strona internetowa prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Remont i przebudowa mieszkań służbowych w budynku przy 

Wybrzeżu Pasteura 17a we Wrocławiu – Zadania 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana uPzp, Zamawiający – 

Uniwersytet Wrocławski - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na Zadania: 

Zadanie nr 1: Remont i przebudowa mieszkania służbowego nr 4 w budynku przy Wybrzeżu 

Pasteura 17a we Wrocławiu 

Zadanie nr 2: Remont i przebudowa mieszkania służbowego nr 35 w budynku przy 

Wybrzeżu Pasteura 17a we Wrocławiu 

w związku z odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie oraz niewniesieniem wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy 

przez Wykonawcę ZAKŁAD USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH „JERZY” JERZY ŚWIĘCKI UL. 

BAJANA 30/9 54-129 WROCŁAW, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

dokonano na podstawie art. 263 uPpz ponownego badania i oceny ofert spośród 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców tj. po ocenie spełnienia przez jedynego 

pozostałego w postępowaniu Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, badaniu i ocenie oferty dodatkowej  

1. za najkorzystniejszą w Zadaniu nr 1 i 2 uznano ofertę Wykonawcy: 

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY CICHY JAKUB WILKSZYN 55-330, UL. 

JAŚMINOWA 16/2 

Podstawa prawna: 

art. 239 ust. 1 uPzp 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a treść jego 

oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał 

najwyższą ilość punktów (100 pkt) w obu Zadaniach zgodnie z kryteriami określonymi 

przez Zamawiającego (najniższa cena – 100%). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a 

jego oferta odrzuceniu.  

Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty po terminie związania ofertą.  

2. przyznano punktację w ofercie dodatkowej po ponownej ocenie oferty: 

Nr 
ofer
ty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Przyznana punktacja zgodnie 
z kryteriami oceny ofert 
(oferty dodatkowe):  
najniższa cena (100%) 

1 
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY CICHY 
JAKUB 
WILKSZYN 55-330, UL. JAŚMINOWA 16/2 

Zadanie nr 1: 100 pkt 
Zadanie nr 2: 100 pkt 

 

Pozostałe w postepowaniu oferty Wykonawców zostały odrzucone zgodnie z 

Informacją o wyniku postepowania z dnia 24.09.2021 r.  

 

DYREKTOR GENERALNY  

mgr Barbara Starnawska 

 


