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                                         Kędzierzyn-Koźle,  26.02.2015r.
  

 
 

                       Uczestnicy postępowania 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAśNIENIU POSTEPOWANIA  
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania, 
dezynfekcji, transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, 47 / EOZ / 2014. 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z 
późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, Ŝe 
niniejsze postępowanie zostało uniewaŜnione z poniŜszego powodu. 
 

W postępowaniu złoŜono oferty: 
Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto / Termin płatności 

1 

Lider konsorcjum: DGP Clean Partner sp. z o.o. Ul. NMP 5e, 59-220 Legnica; 
Członkowie:  
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC sp. z o.o. Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 
DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o. Ul. NMP 5e, 59-220 Legnica 
SEBAN sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice 

10.713.168,00 zł / 60 dni 

2 Lider konsorcjum: NIRO sp. z o.o.  
Członek: ALTER sp. z o.o. Ul. Ścinawska 37, 59-300 Lubin 10.162.656,00 zł / 60 dni 

3 

Lider konsorcjum: IZAN+sp. z o.o. ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków 
Członkowie:  
Naprzód sp. z o.o. ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków 
Naprzód Hospital sp. z o.o. ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków 
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków  

7.580.628,00  zł / 60 dni 

4 
Lider konsorcjum: Impel Clearing sp. z o.o.  ul. ŚlęŜna 118, 53-111 Wrocław 
Członek: Hospital Service “Company” sp. z o.o.  s.k. ul. ŚlęŜna 118, 53-111 Wrocław 
 

7.920.298,80  zł / 60 dni 

 
 
Uzasadnienie faktyczne uniewaŜnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 6.520.500,00 zł brutto, a Zamawiający nie moŜe zwiększyć tej kwoty do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 
Uzasadnienie prawne uniewaŜnienia:  art. 93. ust. 1 pkt 4 Pzp. 
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Ponadto Zamawiający informuje: 
1. W ofercie wspólnej Wykonawców: Impel Clearing sp. z o.o. ul. ŚlęŜna 118, 53-111 Wrocław i Hospital Service 
“Company” sp. z o.o.  s.k. ul. ŚlęŜna 118, 53-111 Wrocław 
na stronach nr 59 do 100 oferty dołączono załącznik nr 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.  Na stronie nr 1 
tegoŜ załącznika (str. 59 oferty) Wykonawca w pkt. „Powierzchnia objęta zamówieniem” nie uwzględnił modyfikacji 
Zamawiającego z 21.01.2015r. dotyczących zmiany powierzchni budynków. 
Zamawiający nie przystąpił do czynności dokonania poprawienia powyŜszego jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty z SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, poniewaŜ  przedmiotowe postępowanie 
podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  

 

2. W ofercie wspólnej Wykonawców: 
DGP Clean Partner sp. z o.o. Ul. NMP 5e, 59-220 Legnica; 
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC sp. z o.o. Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 
DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o. Ul. NMP 5e, 59-220 Legnica 
SEBAN sp. z o.o.  ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice 

a) Wykonawca nie dołączył do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niŜszej 
niŜ 2.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, poniewaŜ przedmiotowe 
postępowanie podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  
 
b) Wykonawca na stronie 108 oferty dołączył załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.  Na 
stronie nr 1 tegoŜ załącznika (str. 108 oferty) Wykonawca w pkt. „Powierzchnia objęta zamówieniem” nie uwzględnił 
modyfikacji Zamawiającego z 21.01.2015r. dotyczących zmiany powierzchni budynków. 
Zamawiający nie przystąpił do czynności dokonania poprawienia powyŜszego jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty z SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, poniewaŜ  przedmiotowe postępowanie 
podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  
 
c) Wykonawca pomylił się w kompletowaniu załącznika nr 6 do SIWZ: str. 149 oferty stanowi, wg Wykonawcy, jego 
ostatnią stronę. Natomiast strony 170 i 171 oferty stanowią, wg Wykonawcy, osobny załącznik - prawdopodobnie nr 6.9 
do SIWZ.  
Prawidłowy załącznik nr 6 do SIWZ winien posiadać ciągłość numeracji od stron 108-149 i 170-171 oferty Wykonawcy. 
Zamawiający nie przystąpił do czynności dokonania poprawienia powyŜszego jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty z SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, poniewaŜ  przedmiotowe postępowanie 
podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  
 
d) Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 do SIWZ dotyczący członka konsorcjum P.U. GOS-ZEC sp. z o.o. (listę 
podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej) wraz z Wykazem podmiotów naleŜących do tej 
samej grupy kapitałowej. W załączniku tym jednak nie zaznaczono, czy konsorcjant naleŜy, czy teŜ nie naleŜy, do grupy 
kapitałowej.  
Zamawiający nie przystąpił do czynności wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, 
poniewaŜ przedmiotowe postępowanie podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  
 
e) W załączniku nr 5 do SIWZ („Wykaz usług”) Wykonawca w kolumnie „Wartość usługi brutto w PLN” wpisał kwotę 
„5 798 100,00 zł za okres 16.02.2012-03.12.2014” zaznaczając, Ŝe została ona obliczona wg kursu średniego NBP – 
0,1506.  Do wykazu dołączono „Zaświadczenie o wykonywaniu usług”, w którym widnieje kwota 14.000.000 CZK bez VAT 
rocznie, jednak nie wykazuje ono kwoty łącznie z VAT. 
W związku z powyŜszym, Zamawiający nie jest w stanie wyliczyć, czy kwota brutto wskazana w Wykazie odpowiada 
kwocie wskazanej w „Zaświadczeniu o wykonywaniu usług”. 
 
 
 
 
 
 



 

 Strona 3 z 3 

 

 
 
Zamawiający nie przystąpił do czynności wezwania Wykonawcy do złoŜenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, 
poniewaŜ  przedmiotowe postępowanie podlega uniewaŜnieniu z powodu jak opisano na wstępie.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

……………………………………… 

Kierownik Zamawiającego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a     


