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7arządzania
l§O 9001:2008

{D 9105047698

62-3$0 Wrześniao ul. §łowackiego 2

Września dnia 13. l l .201Br.
S,A.-381-1l/l8

Zawiad omienie o wyborze n a i korzystniei szei ofertv

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ślviadczenie uslug lv zakresie
kompleksolvego utrzymania czvstości i transportu rvelvnętrznego w Szpitalu Polviatorvynr rł,e Wrześni.

Na podstawie an.92 ust l pkt.1 ustalvy zdnia 29 stvcznia.2004 r, Pra.,vo zanlórvień pLrbliczllych
( Dz. U. z2011 r.poz.1579 ze znr), zwanej dale.| Pzp; rł,ilnieniu Szpitala Por.viator,vego rve Wrześrri Sp. z o.o,
infonnuję, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia łla śrł,iadczenie r,rsłr_lg rv zakresie kclnlpleksorvego
utrzvlrrania czystoŚci i tl,ansporlLl rł,ewnętrznego r,v Szpitalu Porviato.,rlm we Wrześni rłybrana została ofęlta:

Konsorc.jum:
lider
1.S4H Sp. z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 21B, 10-302 Olsztyn
2.Clean Service Sp. z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B, 10-302 Olszt_vn
3.WPU Sp. z o.o.
ul. Augustolvska 3,1/8, 10-683 OlszĘn

cenarłybraIle.j oferty l 5l3 030.44 zł, netto. 1 861 021,44 zł. brutto

.jakość (posiadanie ceńyfikatu ISO 9001 - tak
czas reakcjina sprzątanie arvarr,,jne rv godzinach nocnl,ch 1,1 rnirl.

uzasadnienie wvboru ofert:

Ot-efta została wl,brana jako na.jkorzystnie.|sza na podstar,vie klyteriórv (oceny,ofert) określollyclt rv SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek lvynlienionych w aft. B9 Lrst. ] ustalw z dnia 29 stycznia 20()rtr r.
- Prarvo zal,nór,r,ień pr-rblicznych ( Dz. U. z2017 l,. poz, 1579 ze nT)

Streszczenie oceny i porólvnania złożonych ofcrt

..Szpital Porvialillły rvt Wrzcśni" Si:l. ;, o.cl, ir]. Słcllłackicgłl ]. tl]-]0i} Wrzcśllia
zatr:jcstror,vatia r.i Sąrlzic Rc"itłllor.l,},,nl Potna1l Nor.l,c \,Iiaslu i Wi]Lll lv PoznalriLl, lX \Ą/,l.cizial Crispłidarcz1,

l(ril.ioil,cgo Rc,j*srru Sacitlrvego KRS 000029[]l]]. ]!lP 789-]ó_9]-j4{'" |tEfiON ]00?(161-10
W;,soko.{ć kapitałLi zaklałlovi,cgtl : ] 2. 8.łi}, 00i}"00 zl'

cr:lrtra]a: ,.J8 61 -1]7 0_§ 00 sc}<rctirrii,tl l48 bi .l]ó7 05 90 tar: l48 ól -l]7 97 j0
]!]!]yJlłłą]§ryj§id]§rrĘ{i; e- nr a i l : s e kręt a ri at (? sz p i ta l rvrze s n j a. h o rn e. p l :

Nunrer
ofeft1,

Nazwa (firmy i adres wyl<onawc1,)
Liczba pkt rv

krl.teritrm cena
Liczba pl<t w

krl,teritrm
jakość

Liczba pkt rv
kryterium

Czas reakcji
na sprzątanie
awaryjne w

godz,
nocny,ch

Razem

1 Konsorcj unl:
lider
l,S4H Sp, z o.o,
ul. Marii Zientary-Malervskiej 24B, l0-302

60
30 ]0

100

Ęffi#



UlSZIyn
2.Clean Service Sp. z o.o.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 24B, 10-302,
Olsztyn
3.WPU Sp. z o.o,
ul. Augustowska 34i8, l0-683 Olsztyn

2 Konsorc.jurn:
1,Impel Facilit,v Services Sp. z o.o.
Ul. Sleżna ] l8. 53-] l l Wrocłar.v
2.Optinra Cleaning Sp. z o.o.
Ul. Jeździecka 19. 53-032 Wrocław

57 gq 30 10 q) qq

J Konsorcjum firm
1.Clar System SA lider konsorcjum
2.Clar Serwis Sp. z o.o. - członek konsorcjum
3.Solcom Bayard Sp. z o.o. - członek konsorcjum
ul. Janickiego 20B,60-542 Poznań

48"83 30 10 8 8,83

W postępowaniu nie wykluczono wykonarvc1,oraz tlie odrzucono of-erty.

Napodstarviear1.94ust. 1pkt. 1ustawl,zdnia29s§,cznia2004r, -Prawozamówieńpublicznych (Dz.lJ.z
2017 r. poz. \579 ze zn), infbnnuie. ze podpisarrie umorł,y z rł,yłonionl,m Wykonar,vcą rnożliwe będzie po
dopełnienitr r,vszelkich formalności po LrpĘ"wie nie krótszrvnr rriz l0 dni od dnia przesłanianinie.jszego
zarł, i ad om i ell i a o wyborze n aj korzystn i ej szej of-erty.

..Szpilal l|otviatłirvv rye Wrzcśni" Sp. z o.*, rr]. Słorr,ł,i:liicgll 1.6i_300 Wrzcsllia

Tira.jorr,egłi RcjcsrrLl Saclor,ł,ego liląS 0000290 ]]:. NlP ]8L)-|(}-92-ilt6^ I{Etl{]N _]007{)ó td0
W;,sokość kapitałil zalrlaciuwcuc_l: ]2.8-łi1.000"00 zl

ccntrala: l48 61 .l37 05 00 sc]irctłrriat: 1.1ll 6l .l3ti7 05 90 fax: i.l8 6l -l]7 97 30
lł,rvrv.szpitalrl,rzęsniłt.Ilotlte,pl:e-nl;til:sekretariatiOszpitalivrzesnia,holne,p_!1


