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Pisnro: utrzymanie czysto6ci/1 Bl202I

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publiczlego, prowadzonego w trybie przetargnieograniczony
na "kompleksowe utrzymanie czystoSci, transport wewngtrzny oraz czynnoSci pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach szpitnla SPZOZ
przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynnoSci pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ
przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz'kompleksowe utrzymanie czystoSci w plac6wkach SPZOZ
Siedlce" - znal< sprawy utrzymanie czysto6ci/l812021,

Zanawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne j, dziataj4c na podstawie art. 253 ust. I

ustawy zdnia l1 wrze6nia 2019r. Prawo zam6wieri publiczrrych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), zwanej dalej ,,ustaw4
Pzp", informuie,2e w tocz4cyrn sig postgpowaniu o udzieler-rie zam6wienia publicznego, jako najkorzystniejsza
wybrana zostala ofefta:

I(onsorcjum firrn: lmpel Facilify Services Sp. z o.o, - lider konsorcjum(dawriej: Impel Cleaning Sp. z o,o.) ARS
Medica Sp, zo. o. OptirnaCare Sp. zo.o. OptimaCleaning Sp. zo.o. zsiedzib4: ul. Slgzna 118;53-111 Wroclaw
/ul. Towarowa 36, 85 -746 Bydgoszcz I ul. Je2dziecka 19, 53-032 Wroclaw

zaceng brutto 11 860 422,1221.

Uzasadnieni e wyboru : n ai korzystn i ej sza oferta

Punlctacja przyznatla ofefton w poszczeg6lnych kryteriach oceny ofeft wraz z l4czn4liczb4 punkt6w:

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Cena Jako56
Nadz6r nad

pracown ikami

L4CZTA

I i czba
nunkt6w

2

Konsorcjum firnr:
ImpelFacility
Services Sp. z o.o. -
lider
konsorcj um(dawniej:
Impel Cleaning Sp. z
o.o.)ARS Medica Sp.

60,00 20,00 20,00
100,00

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



z o. o. Optima Care

Sp. z o.o"Optima
Cleaning Sp.7 o.o. z
siedzib4: ul. SlgZna
118,53-111
Wroclaw / ul.
Towarowa 36; 85 -'
746 Bydgoszcz I u'l.'

Jeidziecka 19, 53-
032 Wroctraw

Izan* Sp; zo.o.)
Zabiniec 46 ,31-215
Krak6w oraz
Naprz6d Hospital Sp.

z o. o., ul.
Traktorowa \26,91-
204N-6dr.

41 q? 20,00 20,00 83,93

Informacja o wykonawcach, kt6rych ofe(y zostaly odrzucone:

Nr
ofeffy

Nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia

lnfonnacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego, zgodnie

uwzgfgdnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie

zawi ad om i en ia o wyb or ze najkor zystni ej szej oferty.

z art. 264'ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarla, z

kr6tszym niL l0 dni od dnia przeslania niniejszego

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo|ebyt zawarla przed uptywem terminu, o kt6rym mowa powyze;,

jeLeli zachodz4 okoliczno6ci wymienione w art.264 ust. 2 ustawy ,Pzp'

Zamawiajqcy

z
noh

Lelhaalrarngf


