
Bytom, dn. 10.10.2019 r.

DZP – 29/2019

Protokół

z otwarcia przez Komisję Przetargową ofert dot. przetargu nieograniczonego

na kompleksową usługę prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie)

pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenia chemicznego, naprawy i konserwacji oraz wynajmu

czystej bielizny i odzieży szpitalnej z wdrożeniem systemu RFID UHF lub równoważnego

wraz z transportem zewnętrznym, załadunkiem i rozładunkiem bielizny szpitalnej z

oddziałów i jednostek Szpitala z dnia 10.10.2019 r. o godz. 1000

I. Obecni:

1. Przewodniczący Jacek Herba

2. Sekretarz Agnieszka Żerdzińska

3. Członek Komisji Katarzyna Szastak

4. Członek Komisji Marzena Huptas

5. Członek Komisji Wioletta Markusik

II. Na zasadach opisanych w SIWZ dot. przedmiotowego postępowania, do dnia 10.10.2019 r.,

do godz. 900 wpłynęły następujące oferty:

Oferta Nr 1 – Konsorcjum Firm:

Tom – Marg ZPCH Sp. z o. o – Lider Konsorcjum

ul. Płk. Dąbka 16;  30 – 732 Kraków

oraz Wrotom Sp. z o. o – Członek Konsorcjum

ul. Ciepłownicza 23 b;  31 – 574 Kraków

Sumaryczna wartość w zakresie części A) oraz części B) oferty: 4.040.107,20 zł brutto, tym:

część A) – 2.862.259,20 zł brutto,

część B) – 1.177.848,00 zł brutto. 

Oferta Nr 2 – Pralnia „Wod – Chem” Mandryk Sp. jawna

ul. Bojemskiego 3;  42 – 202 Częstochowa

Sumaryczna wartość w zakresie części A) oraz części B) oferty: 4.446.184,80 zł brutto, tym:

część A) – 3.148.485,60 zł brutto,

część B) – 1.297.699,20 zł brutto. 
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Termin  płatności –  60  dni  od  daty  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  do

Kancelarii Głównej w siedzibie Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

III. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej działając na

podstawie  art.  86  pkt.  3  Upzp  podał  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia w wysokości: 3.761.178,62 zł brutto. 

IV. Komisja  Przetargowa rozpatrzy  złożone  oferty  zgodnie  z  wymogami stawianymi w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

V. Na tym protokół zakończono.

UWAGA!: Zgodnie z zapisami art.  24 ust. 11 Upzp  WYKONAWCA, w terminie 3 dni od

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86  ust.  5  Upzp,  PRZEKAZUJE  ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie  o  przynależności  lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Upzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.  Wzór  oświadczenia o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej

grupy kapitałowej,  o której  mowa w art.  24 ust. 1 pkt 23 Pzp  stanowi Załącznik nr 3 do

SIWZ.
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