Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2017 r.
BZP.38.382-10.51.17
Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
BZP.38.382-10.17
ZAWIADOMIENIE
o uniewaŜnieniu czynności wyboru oferty Praxima Krakpol Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej oraz
dokonaniu ponownej oceny ofert
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju,
zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uznając w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu wniesionym
przez Wykonawcę Lider Konsorcjum: Rawa Wash Sp. z o.o. ul. Rymarkiewicza 5a, 60-681 Poznań
Konsorcjant: Vector S.A. ul. Długa 3, 62-030 Luboń, uniewaŜnia czynność wyboru oferty Praxima
Krakpol Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu z dnia 22.05.2017 r.
Zamawiający informuje jednocześnie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Po zakończeniu czynności ponownej oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający niezwłocznie przekaŜe zawiadomienie o wyniku oceny wszystkim Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu, w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Uzasadnienie
W dniu 01.06.2017 r. Wykonawca Lider Konsorcjum: Rawa Wash Sp. z o.o. ul. Rymarkiewicza
5a, 60-681 Poznań Konsorcjant: Vector S.A. ul. Długa 3, 62-030 Luboń, wniósł odwołanie wobec
czynności dokonanych przez Zamawiającego polegających w szczególności na:
 wadliwej weryfikacji wybranej oferty z naruszeniem, zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców (art. 7 ust. W Pzp), w efekcie wadliwie wykonanych czynności oraz zaniechania czynności, do
której był obowiązany (zaniechania badania i weryfikacji dokumentu JEDZ-a firmy Praxima Krakpol Sp.
z o.o.).
Następnie, Zamawiający dnia 06.06.2017 r. uznał w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,
o czym skutecznie poinformował Wykonawców oraz Krajową Izbę Odwoławczą. Z kolei, 07.06.23017 r.
Wykonawca Praxima Krakpol Sp. z o.o.,ul. Kulawki 2, 32-566 Alwernia, wniósł przystąpienie do
postępowania odwoławczego. W związku z powyŜszym Krajowa Izba Odwoławcza wezwała do
złoŜenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W odpowiedzi na powyŜsze wezwanie,
Wykonawca Praxima Krakpol Sp. z o.o.,ul. Kulawki 2, 32-566 Alwernia, nie wniósł sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza Postanowieniem z dnia 13.06.2017 r. umorzyła postępowanie
odwoławcze (sygn. akt. KIO 1108/17).
W związku z powyŜszym Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju postanawia jak na wstępie.
Z powaŜaniem
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