
 

1 
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

Warszawa, dnia 18.09.2020 r. 
DZP.26.46.12.2020 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 
Wykonanie prac projektowych dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  (nr sprawy: 46/2020) 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zostały złożone następujące oferty: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub  
nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Kryterium  
Cena 

całkowita 
brutto 

(w PLN) 

Kryterium 
Termin realizacji 

(dni 
kalendarzowych) 

Kryterium 
Doświadczenie 

w 
projektowaniu 

Warunki 
płatności 

1 

Sosak I Sosak Projekt sp. z o.o. 
Ul. Zodiakalna 2 
10-712 Olsztyn 

379 391,04 

 
90 

 
6 do 60 dni 

2 

Chmielewski Skała Architekci 
spółka cywilna 
Ul. Jedlińska 4 

02-929 Warszawa 

362 850,00 

 
 

120 

 
 

4 do 60 dni 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 492 000,00 zł brutto. 
 

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, 
czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Jacek Klimek 


