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Białystok, dnia 20 grudnia 2021 r.  
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na 

usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń 

budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy  

ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22 

EOP.332.31.21 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1)  i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: pzp] informuje, iż w 

niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 ofert: 

 

Oferta nr 1/21 złożona przez Solcom-Bayard Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań – cena 

ofertowa brutto 289 694,52 zł, deklarowany wskaźnik osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r.  o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych 

(Dz.U.2021.573 t.j. z późn. zm.) - wynosi 78%.  

W toku badania ofert ofercie przyznano 84,39 pkt (53,19 pkt w kryterium cena; 31,20 pkt w kryterium 

aspekty społeczne) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

CENA OFERTOWA – 60% 

ASPEKTY SPOŁECZNE – 40% 

 

Oferta nr 2/21 złożona przez firmę Naprzód Service Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź – cena 

ofertowa brutto 360 685,69 zł, deklarowany wskaźnik osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r.  o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych 

(Dz.U.2021.573 t.j. z późn. zm.) - wynosi 97%.  

W toku badania ofert ofercie przyznano 81,52 pkt (42,72 pkt w kryterium cena; 38,80 pkt w kryterium 

aspekty społeczne) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

CENA OFERTOWA – 60% 

ASPEKTY SPOŁECZNE – 40% 

 

Oferta nr 3/21 złożona przez firmę HM SYSTEM Sp. z o.o., ul. Handlowa 2A, 15-399 Białystok – cena 

ofertowa brutto 270 846,00 zł, deklarowany wskaźnik osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r.  o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych 

(Dz.U.2021.573 t.j. z późn. zm.) - wynosi 50%.  

W toku badania ofert ofercie przyznano 76,89 pkt (56,89 pkt w kryterium cena; 20 pkt w kryterium 

aspekty społeczne) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

CENA OFERTOWA – 60% 

ASPEKTY SPOŁECZNE – 40% 

 

Oferta nr 4/21 złożona przez JARHEAD Sp. z o.o., ul. Warszawska 43 lok.3, 15-062 Białystok – cena 

ofertowa brutto 256 824,00 zł, deklarowany wskaźnik osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r.  o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych 

(Dz.U.2021.573 t.j. z późn. zm.) - wynosi 99,5%.  
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W toku badania ofert ofercie przyznano 99,80 pkt (60 pkt w kryterium cena; 39,80 pkt w kryterium 

aspekty społeczne) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

CENA OFERTOWA – 60% 

ASPEKTY SPOŁECZNE – 40% 

 

Oferta nr 5/21 złożona przez firmę Usługi Hydrotechniczno-Budowlane HYDROBUD Sp. z o.o., 

ul. 11 Listopada 42 lok. C, 62-510 Konin – oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. 

b) pzp tj. została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w dokumentach postępowania zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem 

lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. z 

późn. zm.). W dniu 6 grudnia 2021r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie 

treści złożonej oferty dotyczące wskazania formy działalności firmy. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w 

przedmiotowej sprawie. Ponadto, zastrzeżenia co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu budzi 

fakt nieujawnienia w dokumentach rejestrowych firmy (KRS) ani świadczenia usług sprzątania ani 

wykonywania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub marginalizowanych. Zgodnie z 

komentarzem do prawa zamówień publicznych pod red. Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza (2021 r.): 

„mimo, że zatrudnienie jest jedynym ze sposobów służących integracji społecznej i zawodowej osób 

marginalizowanych, sam fakt ich zatrudniania nie świadczy jeszcze, że głównym celem działalności danego 

wykonawcy są działania integracyjne prowadzone na rzecz takich osób. Tym bardziej nie świadczy o tym 

zatrudnienie osób marginalizowanych jedynie na potrzeby danego zamówienia  które wskazywałoby raczej 

na to, że tego rodzaju kroki wykonawca podejmuje jedynie doraźnie, chcąc uzyskać zamówienie, a nie że 

jest to główny przedmiot jego działalności. Z uwagi na fakt, że przepis art. 94 Pzp umożliwia zatrzeżenie 

prawa udziału w postępowaniu dla wykonawców o określonym profilu działalności, aby móc ubiegać się o 

takie zamówienie, wykonawca powinien być w stanie wykazać zamawiającemu, że jego działalność 

ukierunkowana jest głównie na integrację społeczną i zawodową osób marginalizowanych.” 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy  JARHEAD Sp. z o.o., ul. Warszawska 43 

lok. 3, 15-062 Białystok, gdyż oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach będących 

podstawą oceny ofert spośród ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 308 ust 2 pzp, tj. nie wcześniej niż 27.12.2021 r. 
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