Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 25.10.2017r

DZP/20PN/2017
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie prania
bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn. DZP/20PN/2017
wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:
OFERTA NR 2
Pralnia Silesia Sp. z o.o.
Al.W. Korfantego 181 B
40-153 Katowice
Cena za 1 kg bielizny szpitalnej:

Cena netto: 2,24 zł

Cena brutto: 2,75 zł
Cena za około 132 000kg bielizny:

Cena netto: 295 680,00 zł

Cena brutto: 363 686,40 zł



Termin płatności: 56 dni
Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące od dnia
podpisania umowy, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co
najmniej 80 % wartości Umowy, niniejsza umowa obowiązuje do czasu realizacji, co najmniej
80% wartości umowy, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego
pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego złożono 3 oferty:
 Oferta nr 1 - Konsorcjum firm: Citonet Kraków Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ul. Gromadzka 52
30-719 aków, Citonet Łódź Sp. z o.o. – Członek konsorcjum, ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. – Członek konsorcjum, ul. Żółkiewskiego
20/26, 87-100 Toruń
 Oferta nr 2 - PRALNIA SILESIA Sp. z o.o., Al. W. Korfantego 181 B, 40-153 Katowice
 Oferta nr 3 - PRALMAG SERWIS Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 108c, 40-750 Katowice
2. Zamawiający informuje, nie odrzuca żadnej oferty w w/w postępowaniu ani nie wyklucza żadnego
Wykonawcy.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy
pzp, po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
drogą elektroniczną lub faksem tj. po 30.10.2017r,
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4. Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami cz. XXVII SIWZ
w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty
5. Zamawiający o terminie podpisania umowy powiadomi odrębnym pismem, po otrzymaniu
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie każdego z
przedmiotowych pakietów.

Załączniki:
1. Punktacja
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