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Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Świadczenie usiug utrzymania czystości w siedzibie

Rządowego Centrum Legislacji”

znak sprawy RCL-27-311/2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — zwaną dalej „ustawą”, Rządowe Centrum

Legislacji — zwane dalej „Zamawiającym” przekazuję informację o wynikach postępowania:

1) w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Cena oferty Dostarczone próbki środków utrzymania czystości
Dane Wykonawcy

brutto i artykulów czystości

- próbki papieru toaletowego (2 rolki);BM Complex
- próbki ręczników papierowych (2 opakowania);

ul. Blokowa 6 127.920,00
- próbki odświeżacza powietrza w aerozolu (2 opakowania);

03-614 Warszawa
- próbki płynu do mycia naczyń (2 opakowania)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
- próbki papieru toaletowego (2 rolki);

yIVA AQUA - próbki ręczników papierowych (2 opakowania);
144.525,00

ul. Leśniewska 3 - próbki odświeźaeza powietrza w aerozolu (2 opakowania);
- próbki płynu do mycia naczyń (2 opakowania)03-582 Warszawa

Przedsiębiorstwo Usługowe
- próbki papieru toaletowego (2 rolki);S.O.S BARWI T
- próbki ręczników papierowych (2 opakowania);

Barbara Jakubczak 111.930,00
- próbki odświeżacza powietrza w aerozolu (2 opakowania);

ul. Klemensiewicza SA lok. 32
- próbki płynu do mycia naczyń (2 opakowania)

01-318 Warszawa
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AWIMA Sp. Jawna
- próbki papieru toaletowego (2 rolki);

4
B. Wiśniewski

115 005 00
- próbki ręczników papierowych (2 opakowania);

ul. 3-go Maja 2B!22 - próbki odświeżacza powietrza w aerozolu (2 opakowania);

05-4 10 Józefów - próbki płynu do mycia naczyń (2 opakowania)

BORSTE SERVICE Sp. z o.o.
5 ul. Lindleya 16 98.400,00 Brak próbek

02-0 13 Warszawa

2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana

procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).

3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę

złożoną przez BORSTE SERVICE Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy — jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ).

Uzasadnienie faktyczne:

Wymogiem Zamawiającego określonym w treści SIWZ w Rozdziale V ust. 5 pkt 2 było:

„5. Na potwierdzenie, że środki czystości przy użyciu których wykonawca będzie świadczył

usługi spełniają wymagania stawiane w SIWZ, Wykonawca:

2) zalącza do oferty próbki następujących środków utrzymania czystości i artykułów

czystości:

- próbki papieru toaletowego (2 rolki);

- próbki ręczników papierowych (2 opakowanie min. 100 szt. ręczników);

- próbki odświeżacza powietrza w aerozolu (2 opakowania);

- próbki płynu do mycia naczyń (2 opakowania).

UWAGA!

Dostarczone próbki środków utrzymania czystości i artykułów czystości będą służyły do oceny

ofert w kryterium „jakości oferowanych środków czystości „ o którym mowa w Rozdziale VIII

podrozdział IL ust. 2 SIWZ.

Każdy rodzaj artykułu z ww. próbek powinien być identyczny tj. 2 identyczne rolki tego

samego papieru, 2 identyczne opakowania tych samych ręczników, 2 identyczne opakowania

tych samych odświeżaczy powietrza, 2 identyczne opakowania tego samego płynu do mycia

naczyń.

Zamawiający wyjaśnia, że do oceny ofert w zakresie kryterium „jakości oferowanych środków

czystości” zużyty zostanie jeden egzemplarz próbki. Drugi egzemplarz próbki zostanie przez
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Zamawiającego zachowany jako wzór do sprawdzenia czy jakość stosowanych środków

czystości nie uległa pogorszeniu, w trakcie realizacji umowy jaka zostanie zawarta z

wybranym Wykonawcą.

Próbki te, co do zasady nie będą zwracane wykonawcom. Zwrot może dotyczyć wyłącznie

niezużytych drugich egzemplarzy próbek złożonych przez wykonawców, z którymi

Zamawiający nie będzie zawierał umowy. Wykonawcom tym, Zamawiający zwróci ww. próbki

po pisemnym wezwaniu.

Zamawiający informuje, że próbki złożone wraz z ofertą stanowią element oferty

i nie podlegają uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Konsekwencją niedostarczenia próbek spełniających wymogi Zamawiającego będzie

niezgodność oferty z treścią SIWZ i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp”.

W toku badania złożonej oferty stwierdzono że Wykonawca nie załączył do oferty

wymaganych próbek środków utrzymania czystości i artykułów czystości.

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy BORSTE SERVICE Sp. z o.o.

nie odpowiada treści siwz i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie

do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy.

4) Oferty sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena oferty —

60%, jakoś oferowanych środków czystości — 40%):

Kryterium nr 2Kryterium nr 1
Jakoś oferowanychWykonawca Cena oferty brutto Liczba ogólnaśrodków czystości

- do 60 pkt
- do 40 pkt

BM Complex
ul. Blokowa 6 52,50 38,52 91,02

03-614 Warszawa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
VIVA AQUA

46,47 38,52 84,99ul. Leśniewska 3
03-582 Warszawa

Przedsiębiorstwo Usługowe
S.O.S BARWIT

Barbara Jakubczak 60,00 37,04 97,04
ul. Klemensiewicza 5A lok. 32

01-3 18 Warszawa

AWIMA Sp. Jawna
B. Wiśniewski

5 8,40 26,30 84,70ul. 3-go Maja 2B/22
05-4 10 Józefów
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5) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usiugowe S.O.S. BARWIT Barbara

Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-3 18 Warszawa.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów

na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj. — 97,04 pkt.

Proponowana w ofercie cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może

przeznaczyć na stnansowanie zamówienia.

6) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
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