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Dotyczy: dialogu konkurencyjnego na Budowę  szpitala onkologicznego we Wrocławiu.  

znak sprawy ZP/PN/93/18/NPR/AW 

 
Informacja z otwarcia ofert 
 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi 727 500 000,00 złotych brutto.  

Wpłynęła jedna oferta: 
 

Firma (nazwa) 
lub nazwisko 

oraz 
adres 

wykonawcy 

Cena 
Koszt 

finansowania 
inwestycji 

Zastosowanie energooszczędnych 
rozwiązań 

Zakres technologii Building 
Information Modeling (BIM) 

zastosowany do projektowania, do 
kontroli jakości robót i dla etapu 

eksploatacji 

Okres gwarancji jakości 

PORR S.A. z 
siedzibą w 
Warszawie (Lider) 
ul. Hołubcowa 123 
02-854 Warszawa 
 
Mosty Łódź S.A. z 
siedzibą w Łodzi 
ul. Bratysławska 52 
94-112 Łódź 
 
PORR BAU GmbH z 
siedzibą w Wiedniu 
Absberggasse 47 
A-1100 Wiedeń 
Austria 

1 420 830 855,21 
zł. brutto 

Oprocentowanie - 
3% 
Okres spłaty - 15 
lat 

zespolony pakiet szybowy 
co najmniej 
potrójne 
szklenie 

Opracowanie oraz 
kontrola 
harmonogramu przy 
pomocy modeli BIM 
oraz modelowanie 
informacji związanych 
z placem budowy 
oraz z BHP 

Zobowiązuję się 
do wykorzystania 
technologii BIM w 
opcjonalnym 
zakresie 
rzeczowym 
wskazanym w 
ramach kryterium 
B1 

Okres obowiązywania gwarancji w zakresie 
zewnętrznej stolarki i ślusarki wraz ze 
wszystkimi elementami systemu ich osadzenia, 
docieplenia, uszczelnienia i wykończenia: (1) 
okien, (2) ścian kurtynowych i innych 
elementów fasady, (3) drzwi zewnętrznych i (4) 
okien dachowych 

Okres 
podstawowy - 
5 lat 

każda wewnętrzna 
powierzchnia zewnętrznej 
szyby i zewnętrzna 
powierzchnia wewnętrznej 
szyby pokryta jest powłoką 
niskoemisyjną 

Zobowiązuję się 
do wykonania 
każdej 
wewnętrznej 
powierzchni 
zewnętrznej 
szyby i 
zewnętrznej 
powierzchni 
wewnętrznej 
szyby powłoką 
niskoemisyjną 

Okres obowiązywania gwarancji w zakresie 
betonowych, żelbetowych i stalowych: (1) 
słupów, (2) dźwigarów i belek, (3) ścian, (4) 
konstrukcji posadzek na gruncie, (5) stropów i 
(6) stropodachów budynku 

Okres 
wydłużony 15 
lat 

współczynnik 
przepuszczalności światła 
pakietu Lt 

>55% 

Okres obowiązywania gwarancji w zakresie 
szczelności (tj. zabezpieczenia przed wpływem 
wód opadowych) pokrycia dachu budynku (z 
wyjątkiem pokrycia dachu nad core Szpitala 
oraz nad skrzydłem E i F) 

Okres 
podstawowy 
10 lat 

całkowity współczynnik 
przepuszczalności energii 
promieniowania świetlnego 
pakietu g 

≤45% 
Dostawa platformy 
informatycznej do 
zarządzania 
eksploatacją budynku 
i jej integracja z 
modelem BIM 

Zobowiązuję się 
do wykorzystania 
technologii BIM w 
opcjonalnym 
zakresie 
rzeczowym 
wskazanym w 
ramach kryterium 
B2 

Okres obowiązywania gwarancji w zakresie 
szczelności (tj. zabezpieczenia przed wpływem 
wód opadowych i gruntowych) (1) posadzek na 
gruncie i (2) ścian zewnętrznych, płyt 
fundamentowych i innych elementów 
konstrukcji poniżej stropu parteru 

Okres 
wydłużony 15 
lat 

przenikalność cieplna 
Ug(max) każdego pakietu 
szybowego wraz z ramkami 

nie będzie 
wyższa niż 0,7 
W/m2K 

Okres obowiązywania gwarancji w zakresie 
konstrukcji i nawierzchni drogowych pod (1) 
drogami wewnętrznymi, (2) placami, (3) 

Okres 
wydłużony 10 
lat 
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współczynnik przenikania 
ciepła Uf(max) kompletnej 
ramy okiennej wraz 
ościeżnicą i innymi 
elementami konstrukcyjnymi, 
zbudowanych z profili klasy A 

nie będzie 
wyższy niż 0,9 
W/m2K 

parkingami i (4) chodnikami 

współczynnik Uc(max) 
przenikania ciepła dla całego 
okna z uwzględnieniem 
mostków termicznych 

będzie niższy 
niż 0,9 W/m2K 

za zaprojektowanie i należyte 
wykonanie wszystkich ścian 
zewnętrznych (przy ti ≥ 
16°C) o współczynniku 
UC(max) przenikania ciepła  
(uwzględniając poprawki ze 
względu na pustki powietrzne 
w warstwie izolacji, łączniki 
mechaniczne przechodzące 
przez warstwę izolacyjną) 

nie wyższy niż 
0,15 W/m2k 

za zaprojektowanie i należyte 
wykonanie wszystkich 
dachów, stropodachów i 
stropów pod nieogrzewanymi 
poddaszami lub nad 
przejazdami (przy ti ≥ 16°C) 
o współczynniku Uc(max) 
przenikania ciepła  
(uwzględniając poprawki ze 
względu na pustki powietrzne 
w warstwie izolacji, łączniki 
mechaniczne przechodzące 
przez warstwę izolacyjną oraz 
opady na dach o odwróconym 
układzie warstw) 

nie wyższy niż 
0,10 W/m2k 

 
 
12.04.2022r. Andrzej Wręczycki 


