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Warszawa, 28.01.2022 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. SPRZĄTANIE I
UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TEATRZE SYRENA.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą),
Teatr Syrena (Zamawiający) informuje, na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy, iż jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- Szczotka Plus Sp. z o.o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa z ceną 214 675,35 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 16 specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ): Cena
– 100% (najniższa cena). Wykonawca zaoferował najniższą cenę i otrzymał największą
liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ. Zamówienie
zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą
odrzuceniu.
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Szczotka Plus Sp. z o.o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa,
2. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „Hydrobud” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 42c, 62510 Konin,
3. Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19; 53-149 Wrocław.
Zamawiający odrzucił następujące oferty:
1. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „Hydrobud” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 42c, 62510 Konin. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art.
224 ust. 6 Ustawy tj. z powodu, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy,
który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający
wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących oferowanej ceny w
kontekście możliwości złożenia oferty z rażąco niską ceną. W dniu 18.01.2022 r.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przyznał, że jego oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie złożył innych wyjaśnień,
ani nie przedstawił żadnych dowodów.
Zamawiający ocenił następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
Liczba punktów w kryterium
Wykonawca

Cena

Szczotka Plus Sp. z o.o.

100

Security & Cleaning System Sp. z o.o.

70,37
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Wybrany Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 308. ust. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający
zamierza zawrzeć umowę nie wcześniej niż w dniu 3.02.2022 r.
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