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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia ZP/PN/2/2020 przetarg nieograniczony na Usługę sprzątania pomieszczeń w
obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
Do wykonawców według załącznika adresowego i zainteresowanych
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 unieważnia
postępowanie ZP/PN/2/2020 Usługa sprzątania pomieszczeń w obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu
zastosowano na podstawie art. 24 aa uPzp tzw. procedurę odwróconą. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia 882.000,00 PLN brutto (717.073,17 PLN netto). Informacja o wartości
zamówienia została zamieszczona w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione wstępnie w następujący sposób:
1. Security & Cleaning System Sp. z o.o., 83-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19 – cena – 1.071.622,34
PLN – 52,97 pkt – termin płatności – 30 dni – 40 pkt, łącznie 92,97 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, 81-506
Gdynia, ul. Halicka 10 – cena – 965.304,00 PLN – 58,80 pkt, – termin płatności – 30 dni – pkt,
łacznie – 98,80 pkt.
3. Coren Aneta Komajda – lider konsorcjum, Lireco Krzysztof Komajda – członek konsorcjum, 81-181
Gdynia, ul. Unruga 70h/3 – cena 946.062,86 PLN – 60 pkt, termin płatności – 30 dni 40 pkt, łącznie
100 pkt.
Ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie
Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp. Uzasadnienie faktyczne – w postępowaniu
złożono trzy oferty, których ceny (w tym cena ofert najkorzystniejszej) znacząco przewyższają kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy Security & Cleaning System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z niniejszym
Zawiadomieniem zwracamy oryginał ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium.
Wykonawcy Coren Aneta Komajda – lider konsorcjum, Lireco Krzysztof Komajda – członek konsorcjum, z
siedzibą w Gdyni wraz niniejszym Zawiadomieniem zwracamy Oświadczenie Poręczyciela o udzieleniu
poręczenia zapłaty wadium.
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