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     Warszawa, dnia 01.12.2017 r. 
DZP-02/90/2017 
 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 
„Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”   
(SPRAWA NR 90/2017) 
 

 Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zawiadamiam, iż w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
zostały złożone następujące oferty: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub  
nazwisko 

oraz 
adres wykonawcy 

Kryterium nr 1 
Cena  

całkowita 
brutto 
(PLN) 

 
Kryterium  

nr 2 
Interwencyjne 
usługi prania  

(w godz.) 

 
 

Termin 
płatności 

 
 

Termin 
wykonania 

zamówienia  

1 

Konsorcjum firm:  
Lider – Toruńskie Zakłady 

Materiałów 
Opatrunkowych S.A  
Członek- Citonet – 
Warszawa Sp. z o.o.  

Ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

293 970,00 

 
 
 
 

1,5 H 
 

zgodne/ 
niezgodne* 

z SIWZ 

 
 
 

zgodne/ 
niezgodne* 

z SIWZ 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 246 000,00 zł brutto 
 

UWAGA !!!  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego 
dokumentu,  czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. 

przekaże  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

Konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

 

 
 

                                           Z poważaniem  
 

Kierownik Działu Zamówień 
 Publicznych i Zaopatrzenia  

     /-/ 
                  Anna Nyrek - Koczkodaj 


