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Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Kraków, dn. 12.11.2020 r. 
 
Dotyczy:  Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych 

i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych 
wzmocnionych. 
Znak postępowania A.I.271-22/20. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informujemy, 
że w postępowaniu na „Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań 
chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych 
wzmocnionych”, wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę: Praxima Krakpol Sp. z o.o., 
ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, z kwotą brutto realizacji zamówienia: 478 940,60 zł. 

 
Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu, oferta otrzymała największą liczbę punktów. 
 
Punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 

Punkty w kryterium: 

Cena brutto 
wykonania 

zamówienia (suma 
kwot „Razem” 

załącznika nr 1 do 
wzoru umowy) 

Punkty w kryterium: 

Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu program 
do obsługi obiegu pranego 

asortymentu (dostępny 
przez witrynę internetową 

w  systemie on-line) 

Punkty w kryterium: 

Termin rozpatrzenia 
reklamacji z tytułu 

zagubienia, 
zniszczenia, 

uszkodzenia bielizny 
w procesie prania 

Suma 
punktów 

 

1. 

Konsorcjum: 
Lider: CitoNet – Kraków Sp. z o.o. 

ul. Gromadzka 52 
30-719 Kraków 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. 

ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

54,34 pkt 

(528 823,68 PLN) 

10 pkt 

(TAK) 

30 pkt 

(do 1 dnia) 
94,34 pkt 

2. 
Praxima Krakpol Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 2 
32-540 Trzebinia 

60 pkt 

(478 940,60 PLN) 

10 pkt 

(TAK) 

30 pkt 

(do 1 dnia, po 
poprawieniu omyłki - 

art. 87 ust. 2 pkt 3 
Pzp)  

100 pkt 

 
 
 

 
 

                             dr n. med. Paweł Kamiński 
              Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 

  Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

 


