Warszawa, dnia 05.12.2016r.
Nr sprawy SPZOZ.U.764/2016
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi sprzątania w placówkach
SPZOZ Warszawa - Ursynów”, (Nr sprawy SPZOZ.U.764/2016) zostało unieważnione.
Podstawa unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi sprzątania w placówkach
SPZOZ Warszawa - Ursynów” ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W dniu 30.11.2016r. podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformował publicznie, że na
sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 655.000,00zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych 00/100). Ceny ofert ważnych, złożonych w postepowaniu znacząco
przewyższają powyższą kwotę:
Oferta nr 2 - IZAN+ Sp. z o.o., 31-215 Kraków, ul. Żabieniec 46, Naprzód Service Sp. z
o.o., 31-215 Kraków, ul. Żabieniec 46, cena oferty – 1.115.941,35 zł.
Oferta nr 3 – Konsorcjum DGP Clean Partner Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica, Seban Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, PU Gos-Zec Sp. z
o.o. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, Partner Medica Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii
Panny 5e 59-220 Legnica, cena oferty – 1.241.225,54 zł.
Ponadto, Zamawiający informuje, że Oferta nr 1 złożona przez Higiena Serwis Sp. z o.o. z
siedzibą 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 1, została odrzucona z powodu zaoferowania
rażąco niskiej ceny – podstawa prawna art. 89 ust 1 pkt 4 Ustawy. W toku analizy ofert,
Zamawiający ustalił że:
1) cena oferty zawiera istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku
do wymagań określonych przez Zamawiającego i wynikających z odrębnych przepisów. W
szczególności łączna wartość wykonania zadań wymienionych w pkt 1-6 kalkulacji
cenowej w kwocie 39.187,19 zł, powinna zostać obliczona na podstawie zestawienia
minimalnego zużycia w placówkach Zamawiającego oraz niezbędnego utrzymania
personelu sprzątającego, stanowiącego załącznik nr 8 do SOPZ, który obejmuje zarówno

wymienione tam koszty osobowe, jak i koszty materiałowe. Przy uwzględnieniu wyłącznie
podstawowych kosztów osobowych, tj. ustalonych od dnia 01.12.2017 r. minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego pracownika w kwocie 2.000 zł brutto i obligatoryjnych
kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne koszt zawarty w pkt 1-6
kalkulacji cenowej powinien wynieść nie mniej niż 46.668,87 zł. Nie doliczając więc
kosztów rzeczowych, kalkulacja wykonawcy w pkt 1-6 jest niższa o ok. 17%.
2) cena całkowita oferty jest niższa o ponad 30%, od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert wynoszącej 682.080,41 zł.
Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca Higiena Serwis w dniu 02.12.2016r. złożył
wyjaśnienia treści oferty, w których potwierdza że zaoferowana cena jest rażąco niska.

