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  Warszawa, dnia 09/09/2020 r. 

DZP.26.38.03.2020 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 
„Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o (nr sprawy: 38/2020) 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, iż w 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 

(w PLN) 

Kryterium Nr 
2: 

Interwencyjne 
usługi prania  
(w godzinach) 

Kryterium Nr 3: 
Termin  rozpatrzenia 

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

stanowiącego przedmiot 
umowy w procesie prania 

(w dniach)  
 

Warunki 
płatności 

Okres 
gwarancji 

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  6 godzin 1 dzień roboczy 
zgodne/ 

niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 

z SIWZ 

2 

TOM-MARG ZPCH sp. z o.o. 
ul. Płk. St. Dąbka 16 

30-732 Kraków 
335 175,00  6 godzin 1 dzień roboczy 

zgodne/ 
niezgodne* 

z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 

z SIWZ 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 323 490,00 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 Pzp 

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

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. 

 
 

Zatwierdził 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  
 
 
 
 

Sporządziła: Katarzyna Łyszczarczyk 


