Warszawa, dnia 18.03.2014r.

Nr sprawy SPZOZ.U.151/2014

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „kompleksowe usługi
pralnicze”. (Nr sprawy SPZOZ.U.151/2014) do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano
Wykonawcę:
Hollywood Textile Service Sp. z o.o., z siedzibą 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a.
Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nr
oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty w zł

1

Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy „OLG-Mar” Wiesław
Rudziński Zakład Pracy Chronionej

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Tartaczna 12

19.643,35

2

TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.

30-732 Kraków
ul. Płk. St. Dąbka 16

37.780,68

3

Hollywood Textile Service Sp. z o.o.

09-200 Sierpc
ul. Bojanowska 2a

30.410,03

Wybór Wykonawcy.
Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie kryterium CENA, zgodnie z postanowieniami
pkt. 20 SIWZ.
– kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100
cena najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
Oferta nr 2
najniższa cena 30.410,03zł, cena badanej oferty 37.780,68zł.

30.410,03zł x 100
37.780,68zł
= 80,5 pkt.
Oferta nr 3
najniższa cena 30.410,03zł, cena badanej oferty 30.410,03zł.
30.410,03zł x 100
30.410,03zł

= 100,0 pkt.

Zestawienie uzyskanych punktów przez Wykonawców.
Nr oferty

Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Ranking ofert

oferta nr 2

80,5

2

oferta nr 3

100,0

1

Odrzucenie oferty.
Zamawiający ustalił, że oferta Wykonawcy OLG-Mar nie zapewnia realizacji obowiązku
wykonywania usług dezynfekcji komorowej materacy, o którym mowa w pkt 4.2.b) SIWZ.
Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie, że nie będzie korzystał z pomocy
podwykonawców. Treść tego oświadczenia odnośnie sposobu realizacji usługi w zakresie
dezynfekcji komorowej materacy budziło wątpliwości, gdyż inni wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu negowali możliwość posiadania przez Wykonawcę urządzeń
technicznych pozwalających na realizację tej usługi. W odpowiedzi na wezwanie do
udzielenia wyjaśnienia Wykonawca zmienił oświadczenie dotyczące współudziału
podwykonawców, w ten sposób, że wskazał jako podwykonawcę tej części usług podmiot
trzeci. Wykonawca do wyjaśnień dołączył również kopię umowy współpracy z ww.
podmiotem trzecim, w którym mowa jest o tym, że „przedmiotem umowy jest świadczenie
przez zleceniobiorcę usług sterylizacji bielizny dziecięcej, niemowlęcej, pościeli i innego
asortymentu szpitalnego”.
Zamawiający ze względu na brak literalnego wskazania w przedmiocie ww. umowy usług
dezynfekcji komorowej materacy zwrócił się do podmiotu trzeciego o udzielenie
odpowiedzi, czy realizuje takie usługi na rzecz Wykonawcy. Podmiot trzeci oświadczył, że
również nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających dezynfekcję komorową
materacy i takich usług w ogóle nie świadczy.
W tych okolicznościach Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę której treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podlegającą
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Ustawy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 25.03.2014r.

