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40-153 Katowice

INFORMACJA O WYKLUCZENIU
PRALNIA SILESIA Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Korfantego 181B, 40-153 Katowice,
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej”. Sygnatura
sprawy DZP/12PN/2015
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2013
roku pozycja 907, z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zawiadamia o wykluczeniu PRALNI
SILESIA Sp. z o.o., Al. Korfantego 181B, 40-153 Katowice (dalej jako: „Wykonawca”) z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wykazania
spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp oraz w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 pzp, wymagał m. in. niżej wymienionych dokumentów:
 SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 5 - „wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należy
wykazać co najmniej 2 usługi, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia tzn. każda usługa prania bielizny szpitalnej w ilości ok. 50.000 kg rocznie o wartości
brutto nie mniejszej niż 140 000 zł rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być m.in. poświadczenia, z
zastrzeżeniem, że w przypadku nadal wykonywanych usług poświadczenie musi być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jedynie jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w
przypadku usług wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy”.
Wykonawca na stronie nr 170 oferty załączył wykaz usług - Załącznik nr 6, w którym na
potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykazał dwie usługi pralnicze.
W pozycji nr 1 została przedstawiona umowa w trakcie realizacji, a z wykazu jak i przedstawionych
referencji nie wynikała jednoznacznie, wartość zrealizowanej usługi przed terminem otwarcia ofert,
tym samym nie został potwierdzony warunek udziału w postępowaniu. W związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę w dniu 30.10.2015r. do
wyjaśnienia wartości usługi zrealizowanej na dzień składania ofert oraz zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy
pzp do uzupełnienia prawidłowo wypełnionego załącznika nr 6 do SIWZ. Wykonawca otrzymał
termin na wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów do 05.11.2015r do godz. 10.00.
Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. 04.11.2015r. odpowiedział na wezwanie.
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W związku z zaistniałą sytuacją i ogólnymi referencjami Wykonawcy, Zamawiający powziął
wątpliwość w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu i zwrócił się do jednego z
odbiorców o potwierdzenie informacji zawartych w wykazie usług Wykonawcy.
W wyniku otrzymanej odpowiedzi, Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu zgodnie
z SIWZ cz. XII pkt. 1b) tj. nie posiada wiedzy i doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług,
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. każda usługa
prania bielizny szpitalnej w ilości ok. 50.000 kg rocznie o wartości brutto nie mniejszej niż 140 000 zł
rocznie.
Reasumując należy uznać, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu tj.
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z SIWZ cz. XII pkt. 1b), w związku z czym
Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy pzp,
a jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznaje się za
odrzuconą.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 tj. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
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