
EZP.26.236.15.2021.JK                                                                          Warszawa, dnia 27.01.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego utrzymania w stałej czystości 
obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku, oznaczenie  sprawy: EZP.26.221.2021.

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 1 zamówienia

Zamawiający, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, zawiadamia, że Wykonawca 
Clean&Fresh Wojciech Rochowiak, Os. Orła Białego 20, 61-251 Poznań, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza w części 1 przedmiotowego postępowania uchylił się od zawarcia Umowy.

W związku z powyższym, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 253 ust. 1 
pkt 1 i ust 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej 
„Ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Usługę kompleksowego 
utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku, oznaczenie sprawy: EZP.26.221.2021, na 
podstawie art. 263 Ustawy Pzp dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców i jako najkorzystniejszą w zakresie części 1 postepowania wybrał ofertę Wykonawcy:

Cleaner Magdalena Słowińska, ul. Chobolańska 53/2, 71-023 Szczecin.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków 
zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: „cena -
100%” w zakresie wskazanej części.

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: art. 239 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Poniżej informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny, 
zawierającym punktację przyznaną w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt. 
w kryterium 

„cena”
Razem 

punktów
część 1 

1 Cleaner Magdalena Słowińska
ul. Chobolańska 53/2, 71-023 Szczecin 100,00 100,00

3 Clean&Fresh Wojciech Rochowiak
Os. Orła Białego 20, 61-251 Poznań Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy

II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część 2 zamówienia

Zamawiający, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, zawiadamia, że Wykonawca HS Security 
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piastowska 18B1, 83-000 Pruszcz Gdański, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
w części 2 przedmiotowego postępowania uchylił się od zawarcia Umowy.

W związku z powyższym, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 260 ust. 1 
i 2 Ustawy Pzp, informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na Usługę kompleksowego 
utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku, oznaczenie sprawy:EZP.26.221.2021 
w zakresie części 2 na podstawie art. 255 pkt 7 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 zostały złożone dwie (2) oferty. W wyniku 
dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca, uchylili się od zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena oferty kolejnego Wykonawcy przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 
postępowania Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.  

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 7 Ustawy Pzp, unieważnia postępowanie w zakresie 
części 2.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 7 Ustawy Pzp.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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