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INFORMACJA 
przekazana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2020 r. pod 
numerem 597566-N-2020 na 1. przegląd i konserwację 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi, 2.konserwację, legalizację oraz naprawę 
SSWiN, 3. konserwację, legalizację i naprawę SSP, DSO, systemu oddymiania oraz SGG wraz z systemem wczesnej detekcji dymu dla Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 
 
 

numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy, 
który złożył ofertę w 

terminie  

Cena  
Czas reakcji w dni 

robocze 

/dot. zadań nr 2 i 3/ 

Czas reakcji w niedziele, 
święta i dni wolne od 

pracy 

/dot. zadań nr 2 i 3/ 

Realizacja usługi przez 
pracowników wpisanych 
na listę kwalifikowanych 

pracowników 
zabezpieczenia 
technicznego 

/dot. zadań nr 2 i 3/ 

Termin 
wykonania 
zamówienia    

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności   

1 
Introl-Energomontaż Sp. z o.o. 

ul. 16 Lipca 12 
41-506 Chorzów 

w zakresie zadania nr 1: 

36.285,00 zł brutto nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

2 

Zakład Techniczno-Handlowy 
J. Niementowski, M.  Ochman 

ul. Bydgoska 49 
44-164 Gliwice 

w zakresie zadania nr 2: 

55 010,52 zł brutto 

30 minut od momentu 
telefonicznego zgłoszenia 

awarii przez 
Zamawiającego 

30 minut od momentu 
telefonicznego zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego 
tak – 5 pracowników 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

w zakresie zadania nr 3:  

194 865,21 zł brutto 

30 minut od momentu 
telefonicznego zgłoszenia 

awarii przez 
Zamawiającego 

30 minut od momentu 
telefonicznego zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego 
tak – 5 pracowników 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

3 
M-TE Sp. z o.o. 

ul. W. Roździeńskiego 2A 
41-946 Piekary Śląskie 

w zakresie zadania nr 1: 

25 707,00 zł brutto nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:  
 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-105/20                                                                                                     Gliwice dn. 22.10.2020 r.       
 

str. 2 / 2 

Numer   
części / zadania    

 Określenie przedmiotu zamówienia  
części / zadania  

 Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia   

1 
Przegląd i konserwacja 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami 
sterowniczymi 

32 103,00 zł 

2 Konserwacja, legalizacja oraz naprawa SSWiN 73 362,73 zł 

3 
Konserwacja, legalizacja i naprawa SSP, DSO, systemu oddymiania 
oraz SGG 

266 331,90 zł 

 
 
UWAGA: Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 1076 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, należy złożyć OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
 
 
Informację sporządziły /wz. Sekretarza komisji przetargowej/: 
Joanna Domagalska-Góra 
Małgorzata Teler 


