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         Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków     

w Kielcachw Kielcachw Kielcachw Kielcach    
 
TR-7112-T8/ 12435 /06                 Kielce, dnia  20.09.2006r 

 
 

WYNIK POSTĘPOWANIA 
        
dotyczy: przetargu nieograniczonego  na „ Całodobową obsługę serwisową kotłowni gazowych i 

olejowych w okresie od 1. 10. 2006r do 30. 09. 2008r, zlokalizowanych w budynkach 
będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” 

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmian.) informuje: 
 

I.    W wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego 
pn.:„Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie od              
1.10.2006r do 30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie 
Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” 

 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta przedsiębiorstwa: 
 

P.P.H. SAWOX 
Jan Wolak Spółka Jawna 

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B 
 

za cenę brutto: 70 272,00 zł 
Słownie:  siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote, 00/100. 
 
Oferta spełnia warunki SIWZ oraz zawiera najniŜszą cenę przez co uzyskała największą 
liczbę punktów. 

 
II.  W postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy : 

P.W. „HOLDING” Ltd. 
25-705 Kielce, ul. Krakowska 186 

 
  Zamawiający odrzuca ofertę P.W. HOLDING Ltd. z mocy art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), poniewaŜ jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Zamawiający wymagał wyliczenia ceny ofertowej na podstawie zbiorczego zestawienia 
kosztów obsługi serwisowej kotłowni gazowych i olejowych (druk Nr 1A do SIWZ). W druku 
1A, w kolumnie 5 Zamawiający podał dla wszystkich kotłowni „Ilość miesięcy 
serwisowania” równą 24 ( dwa lata). Wykonawca P.W. HOLDING Ltd. zmienił zakres oferty 
wpisując przy kotłowniach jednofunkcyjnych ilość miesięcy serwisowania równą 14 
miesięcy. Jednocześnie pomnoŜył zmienioną przez siebie ilość miesięcy ( 14 m-cy) przez 
miesięczną stawkę za serwisowanie, oferując w ten sposób inny zakres usługi niŜ wymagał 
tego Zamawiający. W związku z tym oferta  P.W. HOLDING Ltd zostaje odrzucona. 

 
III.  Z postępowania przetargowego nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 

 


