DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

DATA:

21.07.2020 r.

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na odbiór, wywóz i zagospodarowanie
(odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp.
z o.o., sygnatura sprawy 2-W-U-07-2020
___________________________________________________________________________
W załączeniu przesyłam tabelę zawierającą informację o unieważnieniu postępowania –
Załącznik nr 1.
Jeżeli ta wiadomość jest niekompletna lub nieczytelna, proszę o kontakt z Kierownikiem Sekcji
Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: (22) 22 255 98 78 lub 795 523 621 bądź na
adres poczty elektronicznej: b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

SZP/BS

NR OFERTY

Sygnatura sprawy: 2-W-U-07-2020

NAZWA WYKONAWCY

1.

2.

1

2

3

4

P.P.H.U. LEKARO
Jolanta Zagórska,
Wola Ducka 70 A,
05-408 Glinianka

SUEZ POLSKA Sp. z o. o.,
ul. Zawodzie 5,
02-981 Warszawa
„BYŚ” WOJCIECH
BYŚKINIEWICZ,
ul. Arkuszowa 43,
01-934 Warszawa
EKO-HETMAN Sp. z o. o.,
ul. Turystyczna 38,
05-830 Nadarzyn

CENA OFERTY ORAZ
LICZBA PUNKTÓW
PRZYZNANYCH
W KRYTERIUM CENA
waga 100%
3.

157 723,20 zł.

WYKONAWCY
WYKLUCZENI

OFERTY ODRZUCONE
(podstawa prawna)

UWAGI

4.

5.

6.

-

Dnia 14.07.2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90
ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia cen przedmiotu zamówienia
zaoferowanych w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne. W wyjaśnieniach z dnia 17.07.2020 r. Wykonawca
przyznał, iż złożona przez niego oferta zawiera źle skalkulowaną
cenę jednostkową dotyczącą rodzaju odpadu „zmieszane”
i potwierdził, iż wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego za cenę
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie (netto: 720,00 zł, brutto:
777,60 zł.) nie jest możliwe. W związku z powyższym
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 uPzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

342 230,40 zł.

-

-

441 558,00 zł.

-

-

569 747,52 zł.

-

-

Postępowanie unieważnione na podstawie
art. 93 ust 1 pkt 4 uPzp cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
(145 000,00 zł.) Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda
SZP/BS

