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Warszawa, dnia 17.05.2022 r. 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10:30 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego  
w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A”, numer sprawy: 7/DB/TP/2022. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 476 825,02 zł brutto,  

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę) 

 
 

Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Marzena Brzychcy  Przewodniczący komisji praca stacjonarna 

Agnieszka Jagoda Sekretarz urlop 

Bartosz Wielądek Sekretarz praca zdalna 

Cezary Gregorczyk Członek praca stacjonarna 

Krzysztof Dudziński Członek  praca stacjonarna 

Nr
 

of
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ty
 Nazwa (firma)  

albo imię i nazwisko wykonawcy,   
adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania 

Kryterium nr 1 
Cena oferty brutto „C” 

(PLN) 

Kryterium nr 2 
Wydłużenie okresu gwarancji – „WOG” 

a) brak deklaracji wydłużenia okresu 
bezpłatnej gwarancji na wykonany 
przedmiotu zamówienia ponad minimalny 
36 miesięczny okres; 

b) deklaracja wydłużenia okresu bezpłatnej 
gwarancji na wykonany przedmiotu 
zamówienia o dodatkowe 6 miesięcy ponad 
minimalny 36 miesięczny okres (łącznie 42 
miesiące); 

c) deklaracja wydłużenia okresu bezpłatnej 
gwarancji na wykonany przedmiotu 
zamówienia o dodatkowe 12 miesięcy ponad 
minimalny 36 miesięczny okres (łącznie 48 
miesięcy); 

 

Kryterium nr 3 
Doświadczenie zawodowe personelu kierowniczego – „DzPK”   

a) brak deklaracji pełnienia, w czasie realizacji zamówienia, funkcji Kierownika 
Budowy przez osobę, która posiada aktualne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych i która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert pełniła funkcję Kierownika Budowy / Kierownika Robót przy 
realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego przebudowę, rozbudowę 
lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającego 
zalecenia konserwatorskie (w obszarze wpisanym do rejestru zabytków); 

b) deklaracja pełnienia, w czasie realizacji zamówienia, funkcji Kierownika 
Budowy przez osobę, która posiada aktualne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych i która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert pełniła funkcję Kierownika Budowy / Kierownika Robót przy 
realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego przebudowę, rozbudowę 
lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającego 
zalecenia konserwatorskie (w obszarze wpisanym do rejestru zabytków);  
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