UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Bialymstoku
15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 17; tcL (85)7450595, f;i\ (85) 7450595
Biatystok, 2017-06-23

Wszyscy uczestnicy
postqpowania przetargowego

PN-15/17/21/4
Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-15/17/21 na ustugs obejmujacq utrzymanie czystosci
w

obiektach

Zamawiajacego,

czynnosci

pomocnicze

przy

obstudze

pacjentow,

transport wewnetrzny oraz obslugs szatni, portierni i central) telefonicznej

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164; Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), Uniwersytecki
Dzieciecy

Szpital

Kliniczny

im.

L.

Zamenhofa

w

Bialymstoku

informuje,

iz

postepowanie

zostato

uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri
publicznych, gdyz ofetta z najnizsza. cena. przewyzsza kwote, ktora. Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych Zamawiajacy
uniewaznia poste,powanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub

oferta z najnizsza. cena. przewyzsza kwote., ktora, zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamowienia, chyba ze zamawiaja.cy moze zwie.kszyc t^ kwote. do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym poste,powaniu zostaly zlozone naste.pirja.ee oferty:
Nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena

oferty

term in

zatrudnienie

montaz

ptatnosci

osob

profesjonalnych

bezrobotnych

wycieraczek

systemowych
Konsorcjum firm:
Izan + Sp. z o.o.

60dnl

ul. Zabiniec 46, 31-215 Krakow
1

Naprzod Sp. z o.o.

15 697 817,76 zt

ul. Zabiniec 46, 31-215 Krakow

od daty
wystawienia

10 osob

tak

10 osob

tak

faktury

Medassist Sp. z o.o.
ul. Zabiniec 46, 31-215 Krakow
Konsorcjum firm:

60dni

Impel Cleaning Sp. z o.o.
2

ul. Sl^zna 118, 53-111 Wroclaw
Optima Care Sp. z o,o.
ul. Slezna 118, 53-111 Wroclaw

18 768 000,00 z\

od daty
wystawienia
faktury

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia wynosi: 11 632 444,80 zl.

Ceny wszystkich zlozonych ofert, w tym oferty z najnizsza^ cena, (Konsorcjum firm: Izan + Sp. z o.o., Naprzod
Sp. z o.o. i Medassist Sp. z o.o. - 15 697 817,76 z\) znacznie przewyzszaja, kwote,, jak^ Zamawiaj^cy
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia (11 632 444,80 z\), a Zamawiaja.cy nie moze zwie,kszyc
tej kwoty.

W zwi^zku z powyzszym poste.powanie zosta)o uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych, gdyz oferta z najnizszq cen^ przewyzsza
kwotQ, ktor^ zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajqcy nie moze

zwie.kszyc tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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