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MCM.G.S.849/2018 

Łódź, dnia 6 grudnia 2018 roku 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego 
Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, (nr sprawy ZP/13/2018). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwanej dalej „ustawą”, 
Zamawiający – Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, informuje, iż  postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach 
należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, oznaczone numerem 
ZP/13/2018 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.  

 
Uzasadnienie prawne 

 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 

Uzasadnienie faktyczne 

Z uwagi na fakt, iż jedyna ważna oferta złożona przez Konsorcjum Impel Facilyty Services 
Sp. z o.o. - lider konsorcjum z siedzibą przy ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław oraz Optima 
Cleaning Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław ceną przewyższa 
kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia oraz nie jest 
możliwe zwiększenie posiadanej kwoty do ceny ważnej najkorzystniejszej oferty z tego 
względu konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. 

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy 

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy wyklucza z postępowania 
Wykonawcę firmę Zakład Usług Porządkowych Grażyna Domaszewicz z siedzibą przy 
ul. Jaspisowa 63, 91-360 Łódź. 
 

Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał dla potwierdzenia zdolności 
technicznej lub zawodowej by Wykonawca posiadał doświadczenie polegające 
na wykonaniu:  
a)  dwóch usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, 
b)  o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  
 
Wykonawca złożył oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, ale nie załączył wymaganych 
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prawem dowodów. Zamawiający w dniu 28 listopada 2018 r. wezwał Wykonawcę 
do uzupełnienia dokumentów w zakresie potwierdzającym posiadane doświadczenie. 
Wykonawca w dniu 5 grudnia 2018 r. złożył przedmiotowe dokumenty jednakże 
z załączonych referencji nie wynika że posiada wymagane przez Zamawiającego 
doświadczenie: 
1. Referencje firmy SALVE Sp. z o.o., Sp. k. nie potwierdzają wykonania usług na wartość 
nie mniejszą niż 300 000,00 zł i nie precyzują terminu wykonywania tych usług 
- w dokumencie występuje jedocześnie czas teraźniejszy i przeszły. 
2. Referencje firmy Melissa sp. z o.o. nie potwierdzają tożsamości wykonywanych usług  
z przedmiotem zamówienia, wskazują jedynie że firma posiada doświadczenie 
w sprzątaniu powierzchni biurowych i aptek. Obiekty te zasadniczo różnią się specyfiką od 
placówek przychodni medycznych ze względu na chociażby brak obrotu i utylizacji 
materiałów zakaźnych oraz czyszczenia powierzchni narażonych na zanieczyszczenia 
materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.  
Ze względu na  powyższe Zamawiający zobowiązany jest podjąć decyzje jak na wstępie. 
 

Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 
Zgodnie z art. 180 ustawy, od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcy 
przysługuje prawo do wniesienia odwołania w przypadkach, formie i trybie opisanych 
w ustawie. Wykonawcy przysługuje także prawo do poinformowania Zamawiającego 
o czynności lub zaniechaniu czynności przewidzianej przepisami w trybie i w sposób opisany 
w art. 181 ustawy. 

 

podpis Kierownika Zamawiającego 
 

     Dyrektor 

 

Żaneta Iwańczyk 


