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Znak postępowania: CEZAMAT/ZP03/2017    Warszawa, 24.04.2017 r. 
L. dz. CEZ - 215/17 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 

serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń 

budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niezwłocznie po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. 

 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 kwietnia 2017 r.  do godz. 13.00 wpłynęło  

9 ofert. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości  

 1 645 639,25 zł brutto, w tym: 

- 124 000,00 zł brutto na realizację części 1 (zadania 1); 

- 200 000,00 zł brutto na realizację części 2 (zadania 2); 

- 23 000,00 zł brutto na realizację części 3 (zadania 3); 

- 19 000,00 zł brutto na realizację części 4 (zadania 4); 

- 21 000,00 zł brutto na realizację części 5 (zadania 5); 

- 13 000,00 zł brutto na realizację części 6 (zadania 6); 

- 46 500,00 zł brutto na realizację części 7 (zadania 7); 

- 12 000,00 zł brutto na realizację części 8 (zadania 8); 

- 123 000,00 zł brutto na realizację części 9 (zadania 9); 

- 7 500,00 zł brutto na realizację części 10 (zadania 10); 

- 21 000,00 zł brutto na realizację części 11 (zadania 11); 

- 11 000,00 zł brutto na realizację części 12 (zadania 12); 

- 51 000,00 zł brutto na realizację części 13 (zadania 13); 

- 24 000,00 zł brutto na realizację części 14 (zadania 14); 

- 63 000,00 zł brutto na realizację części 15 (zadania 15); 

- 45 500,00 zł brutto na realizację części 16 (zadania 16); 

- 78 000,00 zł brutto na realizację części 17 (zadania 17); 

- 207 000,00 zł brutto na realizację części 18 (zadania 18); 
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- 332 000,00 zł brutto na realizację części 19 (zadania 19); 

- 950,00 zł brutto na realizację części 20 (zadania 20); 

- 44 500,00 zł brutto na realizację części 21 (zadania 21); 

- 7 200,00 zł brutto na realizację części 22 (zadania 22); 

- 78 500,00 zł brutto na realizację części 23 (zadania 23); 

- 27 000,00 zł brutto na realizację części 24 (zadania 24); 

- 22 500,00 zł brutto na realizację części 25 (zadania 25); 

- 1 000,00 zł brutto na realizację części 26 (zadania 26); 

- 19 000,00 zł brutto na realizację części 27 (zadania 27); 

- 2 500,00 zł brutto na realizację części 28 (zadania 28); 

- 12 500,00 zł brutto na realizację części 29 (zadania 29); 

- 700,00 zł brutto na realizację części 30 (zadania 30); 

- 2 100,00 zł brutto na realizację części 31 (zadania 31); 

- 15 000,00 zł brutto na realizację części 32 (zadania 32). 

 
 W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA 

Eugeniusz Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 21 (zadania 21), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 12 serwisów) cenę brutto 32 324,40 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu 1 w miesiącu wynosi 2 693,70 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę MADUR Polska Sp. z o.o., ul. Sadowa 37, 95-100 Zgierz. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 (zadania 1), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 161 614,35 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy wynosi 45 379,40 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku wynosi 58 117,48 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Eurowater Sp. z o.o., ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 19 (zadania 19), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 5 serwisów)  cenę brutto: 170 228,31 zł, w tym: 
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1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 3 miesiące wynosi 811,80 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku  wynosi 166 981,11 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 72 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę EL-ZAS Robert Kowalski, ul. Jaworska 21H lok. 8, 05-520 

Konstancin Jeziorna. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 32 (zadania 32), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 20 664,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę MG Electric Zdzisław Piórkowsk, ul. Mehoffera 68b lok. 7,  

03-131 Warszawa. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 27 (zadania 27), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 73 800,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę Air Liquide Polska Sp.  z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 18 (zadania 18), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 220 416,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy wynosi 55 473,00 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku wynosi 164 943,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 72 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
Oferta nr 7 złożona przez Wykonawcę MERCOR S.A., ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 23 (zadania 23), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 107 010,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy wynosi 10 332,00 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku wynosi 96 678,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 
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Oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę QUMAK S.A., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 (zadania 1), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto 102 336,00, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy wynosi 44 870,40 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku wynosi 57 465,60 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 9 (zadania 9), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 7 serwisów) cenę brutto 62 115,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 3 miesiące wynosi 11 070,00 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku wynosi 17 835,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
3. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 11 (zadania 11), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 2 serwisy) cenę brutto 3 075,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi serwisu i konserwacji co 6 miesięcy wynosi 1 537,50 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
4. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 12 (zadania 12), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 6 serwisów) cenę brutto 10 824,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 3 miesiące wynosi 1 353,00 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy  wynosi 2 706,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie  do 24 godzin od chwili 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

  
5. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 24 (zadania 24), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 21 371,25 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
6. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 25 (zadania 25), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 6 396,00 zł. 
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Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
7. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 26 (zadania 26), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 2 przeglądy) cenę brutto 1 968,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 przeglądu okresowego co 6 miesięcy wynosi 984,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
8. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 27 (zadania 27), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 35 424,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
9. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 28 (zadania 28), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 2 214,00 zł. 

Wykonawca nie wskazał w jakim czasie rozpocznie świadczenie usług od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 
10. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 29 (zadania 29), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (zakładane 2 przeglądy co 250 godzin pracy 

urządzenia – min. 1 przegląd w roku) cenę brutto 15 252,00 zł , w tym: 

1) cena brutto 1 przeglądu okresowego po 250 godzinach pracy urządzenia wynosi 15 252,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
11. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 32 (zadania 32), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (1 roczny przegląd) cenę brutto 23 985,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 

Oferta nr 9 złożona przez Wykonawcę TROX –BSK Technik Polska Sp. z o.o., ul. Kolejowa 13, 05-500 

Piaseczno. 

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 7 (zadania 7), zgodnie 

z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 2 serwisy) cenę brutto 44 280,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi serwisu i konserwacji co 6 miesięcy wynosi 22 140,00 zł. 
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Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 13 (zadania 13), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 5 serwisów)  cenę brutto  73 000,50 zł,  

w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 3 miesiące wynosi 17 281,50 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu raz w roku  wynosi 3 874,50 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
3. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 15 (zadania 15), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 19 serwisów) cenę brutto 128 842,50 zł,  

w tym: 

1) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu 1 w miesiącu wynosi 4 704,75 zł; 

2) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 3 miesiące wynosi 12 054,00 zł; 

3) cena brutto 1 usługi okresowej serwisu co 6 miesięcy wynosi 4 704,75 zł; 

4) cena brutto usługi okresowej serwisu 1 w roku wynosi 14 760,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

  
4. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 16 (zadania 16), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 4 serwisy) cenę brutto 45 264,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi serwisu i konserwacji co 3 miesiące wynosi 11 316,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części 17 (zadania 17), 

zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną (łącznie 4 serwisy) cenę brutto 77 244,00 zł, w tym: 

1) cena brutto 1 usługi serwisu i konserwacji co 3 miesiące wynosi 19 311,00 zł. 

Wykonawca oświadcza, że rozpocznie świadczenie usług w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 
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UWAGA! 

 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

 

                 
                           Kierownik  
            Laboratorium Centralnego CEZAMAT  
           /-/ 

              Mariusz Wielec 
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