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                    Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

              55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55 

               tel. 071 312 09 20, 312 14 98 

 

      Trzebnica, 12.02.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/1/2014    

  

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na świadczenie usług pralniczych 

 

 

W niniejszym postępowaniu złożono 2 ofery: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 MEDIJ Sp. z o.o. ul. Kobylińska 12, 63-830 Pępowo 

2 
Uniwersytet Medyczny im.Piastów Ślaskich ul.Pasteura 1, 50-367 Wrocław Zakład Usług 

Pralniczych i Różnych MAX ul.Borowska 213 50-556 Wrocław 

 

A) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                            

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP, zawiadamia                           

o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

 

Wybrano następujące oferty: 
 

Oferta nr 2: Uniwersytet Medyczny im.Piastów Ślaskich ul.Pasteura 1, 50-367 Wrocław Zakład Usług 

Pralniczych i Różnych MAX ul.Borowska 213 50-556 Wrocław 

Cena oferty brutto PLN:  268 632,00   

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta 

ww. firmy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert 

(cena brutto 100%): cena brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
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Streszczenie ofert: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto 

PLN 

Punktacja – 

kryterium: 

cena brutto 

100% 

Łączna 

punktacja 

1 
MEDIJ Sp. z o.o. ul. Kobylińska 12, 

63-830 Pępowo 
268 632,00   

Wykonawca Wykluczony 

Oferta odrzucona 

2 

Uniwersytet Medyczny im.Piastów 

Ślaskich ul.Pasteura 1, 50-367 

Wrocław Zakład Usług Pralniczych i 

Różnych MAX ul.Borowska 213 50-

556 Wrocław 

268 632,00   100,00 100,00 

 

 

 

B) Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wykluczonych Wykonawcach: 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy PZP zawiadamia o: 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

I. Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę 

MEDIJ Sp. z o.o. ul. Kobylińska 12, 63-830 Pępowo na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP. 

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Rozdz. IX pkt. B ppkt. 4 lit. a) SIWZ, Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, 

określony  w art. 22 ust 1 pkt. 4) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP) oraz załączy: 

1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100.000,00 zł., 

Do oferty Wykonawca załączył polisę OC oraz aneks nr 8, stwierdzono  natomiast brak kompletu aneksów 

stanowiących integralną część polisy. W ofercie brak było również dokumentów potwierdzających, że 

załączona do oferty polisa jest opłacona (+ opłata wynikająca z aneksu nr 8). 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający wezwał Wykonawcę do  uzupełnienia 

ww. dokumentów 

W trakcie sprawdzania uzupełnionych przez Wykonawcę  ( na wezwanie ) dokumentów stwierdzono 

rozbieżności pomiędzy kwotami należnych składek wynikających z zawartej polisy nr 43600001206 i 

aneksów a dowodami  opłacenia ww. składek. Wątpliwości  Zamawiającego wynikły  z tego, iż kwoty  

należnych składek ww. polisy i przedstawionych aneksów są rozbieżne z kwotami  dowodów opłacenia 

ww. polisy i jej aneksów przedstawionymi przez Wykonawcę. Brak również informacji na temat większej 

ilości aneksów. Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów wynikało iż łączna kwota składki rocznej 

zawartej polisy i jej aneksów (1-8) wynosi 42 388,68. Przedstawione przez Wykonawcę dowody opłacenia 

składki to kwota łączna 42 358,68. 

W związku z powyższym wezwano Wykonawcę do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy kwotami 

należnych składek wynikających z zawartej polisy nr 43600001206 i aneksów (od nr 1 do 8) a 

dowodami  opłacenia ww. składek. 
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W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj.do 10.02.2014 do godz.10.00)  Wykonawca nie 

dostarczył oryginałów dokumentów, które potwierdzałyby spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu  określonego w art.24 ust.4 ustawy PZP. 

II..Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie 

 

 

C) Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Stosownie do art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Zamawiający  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści niniejsze informacje na 

stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP - dział VI "Środki 

ochrony prawnej".  

 

         

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………. 

                                                                           Podpis Kierownika Zamawiającego 
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Otrzymują: 

1. a/a 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


