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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą „Usługa  kompleksowego  utrzymania  czystości  oraz 
transportu  wewnętrznego  w obiektach  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”, 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26.10.2017 r. pod nr 2017/S 206-
425651.

1. Informujemy,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony 
z postępowania oraz żadna z ofert nie została odrzucona.

2. Zawiadamiamy,  że  w  zakresie  części  zamówienia  oznaczonej  Część  II  –  Administracyjna 
postępowanie zostało unieważnione z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę,  którą  zamawiający zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia”.  Złożone w 
postępowaniu w zakresie II części zamówienia oferty, zawierają ceny wyższe, niż kwota, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienia ofert Wykonawców wraz z ocenami punktowymi 
tych ofert, dla Części I zamówienia – Medycznej, w zastosowanych kryteriach – „cena”, „termin 
płatności”,  „wyposażenie  techniczne”  oraz  „czas  na  usunięcie  niezgodności  wykonania 
zamówienia z umową, liczony od zgłoszenia przez Zamawiającego”.

Część I – Medyczna
Dla I Części zamówienia - Medycznej zostały złożone dwie oferty.
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1

Konsorcjum: Clar System S.A. 
(lider), Solcom-Bayard Sp. z 
o.o., Clar Serwis Sp. z o.o., ul. 
Janickiego 20B 60-542 Poznań

51,56 10 20 10 91,56

2
Security & Cleaning System 
Sp. z o.o. ul. Racławicka 15/19 
53- 149 Wrocław

60 10 20 10 100

Ofertą  najkorzystniejszą,  która  otrzymała  najwyższą  ilość  punktów,  została  wybrana  oferta 
Wykonawcy Security & Cleaning System Sp. z o.o., z siedzibą ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław; 
oferta  zawiera cenę wyższą,  niż  Zamawiający zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia.  W  przypadku  tej  części  zamówienia  Zamawiający  zwiększa  kwotę,  którą  przeznacza 
na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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