
                   SĄD REJONOWY         Radzyń Podlaski, dnia 17 września 2018 roku 
          w RADZYNIU PODLASKIM 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 
            21-300 Radzyń Podlaski 

Adm. 352-1/18 

 

 
 

Wg rozdzielnika 
 

Działając na podstawie przepisu art. 2 pkt 12 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Sądu 

Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

 

z a w i a d a m i a m :  

 

1. na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę: 

PPHU „PRA-MED PLUS” Anna Prasek 26-600 Radom ul. Tartaczna 5 
Kryterium wyboru ofert była cena 60 % oraz zatrudnienie osób z min. 2 letnim 
doświadczeniem 40%.Oferta spełnia wymagania Zamawiającego. 
 

Lp. 
Nazwa wykonawcy oraz adres 

jego siedziby 

Punktacja 
w kryterium 

cena 

Punktacja 
w kryterium 

doświadczenie 

Ocena 
łączna 
(pkt) 

1. 

Konsorcjum Firm: 
„STEKOP” S.A. i STEKOP-
OCHRONA S.A. 
Kol. Porosły 52 16-070 Choroszcz 

55,65 40 95,65 

2. 
Kor-Bud Albert Budziński, Wola 
Podłężna ul. Rudzicka 10  
62-510 Konin 

52,86 0 52,86 

3. 

Basma Security Sp. zo.o.  
ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 
01-424 Warszawa 
Cerber Ochrona Sp. zo.o. ul. 
Nowomiejska 49, 07-100 Liw 

55,81 0 55,81 

4. 
P.W. Karabela Sp. zo.o. ul. Sokola 
14 39-400 Tarnobrzeg 

48,18 40 88,18 

5. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe „PRA-MED” 
PLUS Anna Prasek ul. Tartaczna 5 
26-600 Radom 

60,00 40 100,00 

 

2. na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

w budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5” 



 

- z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 wykluczono i odrzucono ofertę: 

 

 Kor-Bud Albert Budziński, Wola Podłężna ul. Rudzicka 10 62-510 Konin 

 

Oferta nie spełnia wymogu formalnego w postaci braku dokumentu tj. koncesji na działalność 

gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., Nr 1432 ze 

zm.). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego 

zamówienia oraz braku świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego 

stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (lub 

wyższej) oraz braku świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego 

stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (lub 

wyższej). 

 

Zamawiający dnia 11 września 2018 r. wezwał zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP 

wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 17 września 2018 r. 

godz.12:00. 

 

Wykonawca w zakreślonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 

 

3. na podstawie przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych: 

- umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni 

od przesłania niniejszego zawiadomienia tj. 23 września 2018 r. 

   

Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty. 


