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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
z2011 r.poz.1579 ze znr), zwanej dale.| Pzp; rł,ilnieniu Szpitala Por.viator,vego rve WrześrriSp. z o.o,
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1.S4H Sp. z o.o.
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
ul.
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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
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

2

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
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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,mWykonar,vcą rnożliwe będzie po
dopełnienitr r,vszelkich formalności po LrpĘ"wie nie krótszrvnr rriz l0 dni od dnia przesłanianinie.jszego
zarł, ad om i ell i a o wyborze n aj korzystn ej szej of-erty.
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