
Warszawa, 16 lutego 2021 r. 
Sąd Najwyższy 
PI. Krasińskich 2/4/6 
00-951 Warszawa 

Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział 
w postępowaniu KPP 1-2213-1/20 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie 
Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości 

Szanowni Państwo! 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak 
KPP 1-2213-1/20, na utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym 
Wymiaru Sprawiedliwości, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje 
informację  z otwarcia ofert. 

W wymaganym terminie, tj. do godz. 11:00 dnia 16.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło 
5 ofert.  Przed otwarciem ofert  podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
finansowanie  zamówienia w wysokości (brutto z podatkiem VAT): 
- dla części 1 przedmiotu zamówienia bez prawa opcji: 4 760 943,78 zł; 
- dla części 1 przedmiotu zamówienia z prawem opcji: 7 141 415,67 zł; 
- dla części 2 przedmiotu zamówienia: 2 172 571,51 zł. 

Zestawienie otwartych ofert  oraz ceny ofertowe  brutto w ofertach: 

Numer 
oferty Wykonawca 

Cena ofertowa 
brutto dla części 

1 przedmiotu 
zamówienia, tj. 

utrzymania 
czystości w 

KUWS 

Cena jednostkowa 
brutto za jeden 
miesiąc pracy 

jednego 
pracownika 

serwisu dziennego i 
obsługi 

popołudniowej 

Cena ofertowa 
brutto dla części 

2 przedmiotu 
zamówienia, tj. 

utrzymania 
zieleni w KUWS 

1 

Konsorcjum firm: 
Impel System Sp. z o. o. (Lider) 
ul. Ślężna 118, 
53-111 Wrocław 
Impel Facility Services Sp. z o. o. 
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 

11.373.007,68 zł 4.667,51 zł X 

2 
Ever Cleaning Sp. z o. o. 
ul. Arkuszowa 39 
01-934 Warszawa 

9.771.249,60 zł 4.797,00 zł X 



3 

Konsorcjum firm: 
INWEMER Serwis sp. z o. o. 
(Lider) 
ul. Łąkowa 3/5 K, 
90-562 Łódź 
INWEMER System sp. z o. o. 
ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 
03-310 Warszawa 

8.163.360,00 zł 3.591,60 zł 1.926.892,80 zł 

4 
PU SOS Barwit 
Barbara Jakubczak 
Ul. Klemensiewicza 5a/32 
01-318 Warszawa 

10.461.369,60 zł 4.211,69 zł X 

5 

Konsorcjum firm: 
DGP Clean Partner Sp. z o.o. 
ul. Słomińskiego 15/52, 00-195 
Warszawa (Lider) 
Seban Sp. z o.o. 
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice 
DGP Provider Sp. z o.o. 
ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica 
7 MG Sp. z o.o. 
ul. Najświętszej Marii Panny 14, 
59-220 Legnica 
Partner Medica Sp. z o.o. 
ul. Najświętszej Marii Panny 5E, 
59-220 Legnica 

9.102.852,00 zł 4.305,00 zł X 

Terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności są zgodne z 
postanowieniami Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

Na tym posiedzenie w części jawnej zakończono. 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z rozdziałem IV ust. 3 pkt 3.1. ppkt 2) SIWZ oraz art. 24 
ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji,  przekazuje 
Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór 
oświadczenia do wykorzystania stanowi Załącznik A6 do SIWZ). Powyższe oświadczenie w 
formie  elektronicznej, podpisane kwalifikowanym  podpisem elektronicznym należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy  zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

SZEF 
KANCELARII PIERW: 

!\ SĄDU NAJW 

na 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

