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ZAWIAD OMIENrIE O UNI EWAZN I EI\{IU POSTĘP OWANIA

Na podstar,vie art. 93 ust. l pkt.4 ustalły Pralvo zamór,vień prrbliczny,,ch (t,i. Dz. IJ. z20l7 r, poz.1579 z.e z,m)

zarviaclalnia się. że postępowanie o udziclenie zatnóll,ietlia publicznego na świadczcnie usług rv zakresie

komplcksolvego utrzvmania czystości i transportu rvelvnętrznego w Szpitalu Polyiatolwm lve WrzeŚni

Sp, z o.o. rł, trybie przetargLl nieograniczonego zostało ttnielvaznione.

Zgodniezart.93tlst.3pkt2ustar.r,yPrarvozamórvieńpubliczll1"ch (t.i.Dz.U.z20l7r.poz.l579z,ęzm)o
tttrier.vaznietliu postęporvania o rrdzielenie zarnórvienia po r,rp§u,ie tenninu składania ofert Zamarviający

zarviaclamia rólł,nocześnie wszl"stkic|1 y,y,konarvcórv. ktorlry złoż.x,li ofeIl.v.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgoclnie zart,93 trst.1 pkt 4 ustall,y Pt,arvo zanrórvień publicznycli (t.l. Dz. lJ. z,2015 r. poz. 2164)
Zanla1via.|ący ttniervaznia postępolł,anic o trdzielenie zanlór.ł,ieriia prrbliczrlego..jezeli Cena najkOrzYStniejSzej

ol-erty przewyższa kwotę, ktorą Zamaliiając1,, zamlerzaprzeznaczr,ć na st-inansor.vanie zamólvienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNB

w przednli iu złozono n u o

Numer
ofeńy

Nazrva (firma) i adres wl,konawc1, Cena

Kryteriunr
j akość
(posiadanie
Certl,fikatu
ISo 900 l )

Kryteriun-r jakość
(oświadczenie o

r,vdrozeniu programLl
rnon itoru jącego poziom

higieny szpitalnej)

Wl,cctla
Zamawiającego
netto

l IZAN+Sp. z o.o.
ul. Zabiniec 46.31-2,l 5 Krakórv
Medassist Sp. z o,o,
u], Zabiniec 46.31-215 Krakórv
Naprzód Service Sp. z o.o.
ul. Zabiniec 46.31-2l 5 Krakólv

2 994 952.56
3 638 867,04

Posiada oświadczenie. że
rvdrozl,program
monitorujący poziom
higicny, szpitalne.i

2 580 399.36

2 Aspen Sp. z o,o,
Lrl, Bularnia 5

3l -222 l(rakórv

4 686 347.28
5 146 201 ,44

Posiada oświadczenie. ze
wdroźy program
rrlonitoru|ący, poziom
hieienv szpitalnei

J Korisorcjum 1irrn

Clar Systern SA - lider
Clar Serwis Sp. z o.o. - członek
Solcorn Bal,ard Sp. z o.o, - członek
ul. Janickiego 20B. 60-542 Poznań

2 815 949,52
3 510 4l7.84

Posiada Oś,l.r,iadczenie, ze
wdroz1, prograln
nlonitorLr jący poziom
higien1, szpitalnej
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oślviadczenie. ze
wdrozy program
nonitorujący poziotr-t

hisienv szpitalnei

2 783.904,00
3 396 878.,10

@.zo.o.Sp.k.
ul. Marsa 56A
04-242 Warszawa

Z|ożt>tleot-efty przekraczą kr.votę jaką Zamar,viający zamie rzał .przezrtacz'c 
l"}a sflnansolr ąllię 73111lr'ierlia'

załnar,r,iający nie nloze zwiększyć kwo§/ no ,.uii.u"ję zamolvienia objętego przednriotową procedurą do cenv

of-ert,,_,najkorą,stniejsze.j. Mając por,vyższe na rvzględzie tlZnac nalezy,'izŹachodzi przesłanka utlierł,ażnienia

postępowania na rł,r,v. podstarvie łl.1".n,j .^.:._ j^.^j_, ^__^.ł,_i^lnr^reon nnqtenó
Z tegoporvodu Zamawiając1, po,i.lął cleryzję o uniervaznieniu przedmiotou,ego postęporvanta,
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