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Do wszystkich uczestników postępowania 

  

 
Ogłoszenie  o  wyborze  najkorzystniejszej oferty 

dot. przetargu na „Świadczenie usług porządkowych w wydzielonej części Wojewódzkiego 

Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju”. 

 

 

1. Wybrano ofertę  

F.U. „CLEANER ”                                                                                                                                               

 Barbara Ciemięga 

ul. Długa 17 B 

44-330 Jastrzębie Zdrój. 

Uzasadnienie wyboru:  

- oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
Po złożeniu wyjaśnień należy uznać, że oferta została złożona w sposób prawidłowy i 

zaoferowana cena nie jest rażąco niska, gdyż Wykonawca wykazał, że istnieją obiektywne 

czynniki, w postaci pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 

(zwolnienia z podatku VAT) wpływające na wysokość ceny, a po doliczeniu do ceny podatku 

VAT, byłaby ona zbliżona do pozostałych cen, wynikających ze skutecznie złożonych ofert 

(zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP). 

 

2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Nazwa wykonawcy siedziba / adres 

Cena oferty              

za 1 m-c świadczenia 

usługi 

Przyznana ilość pkt 

Firma ZAJFERT  

Aleksandra Zajfert 

ul. Gersona 8 

42-200 Częstochowa 
17.727,99 47,95 

Usługi Wnętrzarskie  

Utrzymanie Zieleńców 

Zbigniew Gierańczyk 

Zakład Pracy Chronionej 

Oraz 

Gierańczyk” Sp. z o.o. 

ul. Deotymy 3/15 

93-267 Łódź 
10.557,46 80,51 

Firma Usługowa 

„CLEANER” 

Barbara Ciemięga 

ul. Długa 17B 

44-330 Jastrzębie Zdrój 
8.500,00 100,00 
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Oferta Wykonawcy „Admisfera-Usługi” Robert Ryl z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 

20, oferująca cenę brutto oferty za 1 m-c świadczenia usługi w wysokości 14.155,04zł zostaje 

odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) PZP, gdyż pomimo złożonych na wezwanie Zamawiającego uzupełnień: 

Nie został spełniony obowiązek wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. - Wykonawca 

wykazał realizację usług w okresie przynajmniej 12 miesięcy, jednak przesłane pismo wskazuje, że 

wartość tych usług nie osiągnęła wymaganej kwoty 200 000 zł netto, oraz 

Nie zostało złożone oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia  - przesłane dokumenty 

nie zawierają oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 9) e) SIWZ. 

 

Oferta Firmy „JOLEX” s.c. z siedzibą w Jastrzębiu zdroju przy ulicy Kusocińskiego 23/10, oferująca 

cenę brutto oferty za 1 m-c świadczenia usługi w wysokości 7.279,73zł zostaje odrzucona zgodnie z 

art. 24 ust. 4 PZP. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 

pkt 4) PZP gdyż wykonawca nie dostarczył na wezwanie Zamawiającego uzupełnień a co za tym idzie 

nie został spełniony obowiązek wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 

 

 

Oferta Wykonawcy KSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 14, 

oferująca cenę brutto oferty za 1 m-c świadczenia usługi w wysokości 13.473,78zł zostaje odrzucona 

zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z 

art. 24 ust. 2 pkt 4) PZP gdyż pomimo złożonych na wezwanie Zamawiającego uzupełnień nie został 

spełniony obowiązek wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykazał 

realizację usług w okresie przynajmniej 12 miesięcy, jednak przesłane pismo nie zawiera 

potwierdzenia, że wartość tych usług osiągnęła wymaganą kwotę 200 000 zł netto. 

 

Oferta Wykonawcy DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o. działającej jako  lider Konsorcjum firm DGP 

Clean Partner sp. z o.o., DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-

Zec sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Najśw. Marii Panny 5e zostaje odrzucona  na podstawie 

art. 90 ust. 3 PZP,  gdyż pomimo złożonych na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień nawet po  

doliczeniu do ceny pomocy publicznej (na potwierdzenie której nie przedstawiono jednak żadnych 

dowodów) cena ta jest nadal rażąco niska i wyraźnie odbiega od pozostałych ofert. 

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Wykonawcę za uzasadniony można uznać fakt, iż 

zaoferowana cena może odbiegać od innych o kwotę 1 353,15 zł. (aczkolwiek Wykonawca nie 

przedstawił dowodów na tę okoliczność), stanowiącą dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, 

a zatem będącą pomocą publiczną w rozumieniu art. 90 ust. 2 PZP. Wyjaśnienia Wykonawcy 

dotyczące pozostałych elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny nie zasługują na 

uwzględnienie, gdyż Wykonawca – w ocenie Zamawiającego – nie wykazał istnienia jakichkolwiek 

innych obiektywnych czynników wpływających na wysokość ceny (w szczególności czynnikiem 

takim nie jest prawo własności sprzętu służącego do wykonania zamówienia, gdyż jest to okoliczność 

powszechna w obrocie gospodarczym i można ją przypisać większości wykonawców). W 

wyjaśnieniach nie wykazano w szczególności, aby na wysokość zaoferowanej ceny miały wpływ: 

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 

wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy  Ponadto brak 

wskazania w wyjaśnieniach ilości osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia uniemożliwia 

ocenę prawidłowego wykonywania usługi oraz oszacowania ich wynagrodzenia. W wyjaśnieniach nie 

uwzględniono również kosztu podatku odprowadzanego do US.  

Jednakże nawet po uwzględnieniu kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników względem 

zaoferowanej ceny, cena ta zostaje uznana za rażąco niską, gdyż odbiega od pozostałych cen (każda z 



 

 

pozostałych cen ofertowych przekracza kwotę 10.000 zł – dotyczy to również F.U. „CLEANER” po 

doliczeniu obowiązującej stawki podatku VAT).  

 

3. Umowa zostanie podpisana w dniu 08.05.2012r o godzinie 10:00 w siedzibie  Zamawiającego. 

 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo otrzymane w dniu ……………. 

Liczba czytelnych stron ……………… 

Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresaci: 

1. Firma ZAJFERT Aleksandra Zajfert; ul. Gersona 8; 42-200 Częstochowa 

2. Admisfera-Usługi Robert Ryl; ul. Rzemieślnicza 20; 30-363 Kraków 

3. Firma „Jolex” s.c.; ul. Kusocińskiego 23/10; 44-335 Jastrzębie Zdrój 

4. Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej oraz  

„Gierańczyk” Sp. z o.o.; ul. Deotymy 3/15; 93-267 Łódź 

5. KSM Polska Sp. z o.o.; ul. Mokotowska 14; 00-372 Warszawa 

6. DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o.; ul. N. M. Panny 5e; 59-220 Legnica 

7. Firma Usługowa „CLEANER” Barbara Ciemięga; ul. Długa 17B; 44-330 Jastrzębie Zdrój. 

 


