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Warszawa, dnia 07/10/2020 r. 

DZP.26.38.10.2020 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Nr 38/2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług 
pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” 
 
Do dnia 08.09.2020 roku do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty. 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub  
nazwisko 

oraz 
adres wykonawcy 

Oferowana 
Cena 

całkowita 
 brutto 

(w PLN) 
 

Kryterium nr 1:                 
Cena  

całkowita 
brutto 

Ranga  60  % 
[pkt] 

Kryterium nr 2:    
Interwencyjne 
usługi prania             
Ranga  20  % 

[pkt] 

Kryterium nr 3:   
Termin  rozpatrzenia 

reklamacji z tytułu 
zagubienia, zniszczenia, 
uszkodzenia bielizny i 
innego asortymentu 

stanowiącego 
przedmiot umowy w 

procesie prania 
Ranga  20  % 

[pkt] 

Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert: 

1 

Konsorcjum firm: 
Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych S.A. 
ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 
i 

CitoNet-Warszawa sp. z o.o. 
ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

338 471,40 60,00 20,00 20,00 100,00 

2 
TOM-MARG ZPCH sp. z o.o. 

ul. Płk. St. Dąbka 16 
30-732 Kraków 

335 175,00 Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy 

 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  
i CitoNet-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą  przy ulicy Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Cena całkowita 
brutto wybranej oferty:  338 471,40 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia 
postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez 
Zamawiającego wymagań, oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru 
oferty: Oferowana cena całkowita brutto (60%), Interwencyjne usługi prania (20%), Termin  rozpatrzenia 
reklamacji z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny i innego asortymentu stanowiącego 
przedmiot umowy w procesie prania (20%). 
 
W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu oraz żadna z ofert nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
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