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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/51/08    zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonywanie usług pralniczych. 
 
 
 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje o wykluczeniu  
z postępowania następujących Wykonawców: 

1. „CITONET – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Wyścigowa 7, 85-740 BYDGOSZCZ  
– na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp – Wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał w SIWZ (pkt II ppkt 1 b) 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp). Na potwierdzenie spełniania tego 
warunku Wykonawcy mieli wykazać, że wykonali w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy usługi 
odpowiadające swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. 
Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych i wykonywanych usług, których 
rodzaj odpowiada przedmiotowi zamówienia, natomiast ich wielkość (wartość) 
znacznie odbiega od wielkości składanej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe 
Zamawiający nie może uznać, że warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 
Pzp (pkt II ppkt 1 b SIWZ) został spełniony przez Wykonawcę, czego 
konsekwencją jest wykluczenie z postępowania. Zgodnie z regulacją art. 24 
ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. „Pralnia Pomorska” Sp. z o. o., ZABAGNO 18, 83-115 SWAROŻYN – na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp – Wykonawca nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu: 

o Zamawiający wymagał w SIWZ (pkt II ppkt 1 b) posiadania niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym  
i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp). Na potwierdzenie spełniania 
tego warunku Wykonawcy mieli wykazać, że wykonali w ciągu 
ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia 
postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  
w tym okresie, co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim 
rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. Wykonawca 
przedstawił wykaz wykonanych i wykonywanych usług, których rodzaj 
odpowiada przedmiotowi zamówienia, natomiast ich wielkość (wartość) 
odbiega od wielkości składanej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe 
Zamawiający nie może uznać, że warunek określony w art. 22 ust. 1 



  

pkt 2 Pzp (pkt II ppkt 1 b SIWZ) został spełniony przez Wykonawcę, 
czego konsekwencją jest wykluczenie z postępowania.  

o Zamawiający wymagał w SIWZ (pkt II ppkt 1 c), aby Wykonawca 
znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku 
Wykonawcy mieli wykazać, że posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia 
składanej oferty. Wykonawca przedstawił informację z banku,  
z której wynika, że posiada zdolność kredytową  prawie dwukrotnie 
mniejszą, niż wartość składanej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe 
Zamawiający nie może uznać, że warunek określony w art. 22 ust. 1 
pkt 3 Pzp (pkt II ppkt 1 c SIWZ) został spełniony przez Wykonawcę, 
czego konsekwencją jest wykluczenie z postępowania.  

Zgodnie z regulacją art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą (ponadto podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 
pkt 2 Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie wymaganego przez 
Zamawiającego i oferowanego przez Wykonawcę terminu płatności). 

 
II. Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 
ust. 1 pkt 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług 
pralniczych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, 
ponieważ obie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu. 

 
 
 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
        
 
 

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
 

Maria Nieżorawska  
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