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Warszawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w -Łęczycy
ul. Zachodnia 6 
99-100 Łęczyca
e-mail: zozleczy@zozleczyca.pi 
Tel.: (24) 388 26 01

Odwołujący: Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
ul. Bojanowska 2A 
09-200 Sierpc

reprezentowana przez: 
adw. Joannę Hołowińską 
CZUBLUN TRĘBICKI 
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
ul. Solec 18 lok. U12 
00-410 Warszawa 
Faks: 48 22 826 08 87 
e-mail: j.holowinska@cztr.pl

ODWOŁANIE

dotyczy: postępowania prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łęczycy na „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawę 
bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łęczycy" numer postępowania: ZOZ.ZP.391'13/19 
(dalej „Postępowanie").
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ogłoszenie o zamówieniu: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 586969-N-2019 z dnia 16 
sierpnia 2019 r.

dotyczy: czynności Zamawiającego z dnia 16 sierpnia 2019 r. polegającej na
opublikowaniu Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ") wraz z załącznikami. 
Postanowienia SIWZ zostały ukształtowane w sposób sprzeczny z 
przepisami prawa, naruszając zasady uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i 
przejrzystości.

termin: 16 sierpnia 2019 r. stanowi początkową datą biegu terminu na
wniesienie odwołania na wskazane wyżej czynności 
w Postępowaniu.

Działając w imieniu i na rzecz Hollywood Textile Sen/ice Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (09-200), 
przy ul. Bojanowskiej 2A, pełnomocnictwo w załączeniu, dalej: „Hollywood", „Odwołując/' lub 
„Wykonawca", zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 5) w związku z art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), (dalej: 
„ustawa PZP", lub „Prawo zamówień publicznych"), niniejszym:

1. Wnoszę odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na: ukształtowaniu 
w Postępowaniu treści SIWZ w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, 
poprzez wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia szeregu postanowień i 
wymogów powodujących, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który 
umożliwia złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty tylko jednemu 
wykonawcy, uniemożliwiając pozostałym wykonawcom złożenie ważnej oferty w 
Postępowaniu, ograniczając tym samym krąg wykonawców mogących skutecznie ubiegać 
się o udzielenie zamówienia i ograniczając konkurencję;

co w efekcie stanowiło naruszenie przepisu a rt  7 ust 1 i 3 ustawy PZP, art. 29 ust 
1, 2 i 3 ustawy PZP.

2. W związku z naruszeniami oraz zgodnie z dyspozycją a rt 180 ust 3 ustawy PZP, 
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu 
dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym w Odwołaniu, poprzez zmianę 
zaskarżonych postanowień w sposób określony w Odwołaniu lub ich doprecyzowanie 
zgodnie z żądaniami zawartymi w Odwołaniu;

3. przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na sporządzenie oferty;
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4. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.

Informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania Odwołujący powziął w dniu 16 sierpnia 
2019 r., tj. w dniu opublikowania na stronie Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. 
Tym samym pięciodniowy termin na wniesienie odwołania przewidziany w art. 182 ust. 2 pkt 2 
ustawy PZP został dochowany.

Odwołujący wykazuje swój interes w uzyskaniu zamówienia, którego dotyczy Postępowanie, 
a także interes w złożeniu odwołania w tym, że jako podmiot komercyjny, działający w branży 
tekstylnej i mający realne szanse na uzyskanie przedmiotowego zamówienia, na skutek działania 
Zamawiającego, polegającego na nadaniu Opisowi Przedmiotu Zamówienia będącemu 
załącznikiem do SIWZ treści niezgodnej z ustawą, może ponieść szkodę, z uwagi na 
ukształtowanie SIWZ przez Zamawiającego w sposób ograniczający konkurencję i 
uprzywilejowujący jednego z potencjalnych wykonawców, co stanowi o naruszeniu przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej ogłoszenie o 
zamówieniu oraz SIWZ w Postępowaniu, w ust. 3 SIWZ Zamawiający zamieścił Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (dalej: „OPZ"}.

Zamawiający w OPZ zamieścił szereg postanowień ograniczających konkurencję, statuujących 
nadmierne wymagania, które łącznie wskazują na to, że Zamawiający ograniczył konkurencję w 
Postępowaniu, de facto do jednego podmiotu, który może spełnić wymagania postawione przez 
Zamawiającego w OPZ.

W ocenie Odwołującego postanowienia OPZ powinny zostać zmienione w sposób, o jaki 
wnioskuje Odwołujący, co umożliwi Odwołującemu (ale również innym wykonawcom) złożenie 
ważnej oferty, spowoduje zachowanie zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji w 
Postępowaniu i pozwoli Zamawiającemu na wybranie oferty zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Dla przejrzystości odwołania, Hollywood podzielił uzasadnienie merytoryczne na pkt A -  F, 
wskazując szczegółowo zaskarżone postanowienia SIWZ, wraz z merytorycznym 
uzasadnieniem ich niezgodności z ustawą, oraz wskazuje jaką formę powinno się im nadać w 
celu zachowania zgodności z przepisami ustawy PZP.
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A. Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ" -  w zakresie: do dzierżawienia, bielizna pościelowa

Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" określił m.in. następujące 
wymagania dotyczące bielizny pościelowej:

„do dzierżawienia:
- bielizna pościelowa wykonana na zakładkę, kolor biały, materiał 50% bawełna/50% 
poliester, gramatura 160 ± 5g/m2-600 kpi.

(w skład kompletu wchodzą):
- powłoka o wym. 210 cm x 160 cm, powłoczka o wym. 80 cm x 70 cm,
- prześcieradło o wym. 220 cm x 160 cm)"

Odwołujący wskazuje, że wymaganie Zamawiającego w zakresie składu materiału z jakiego ma 
być wykonana bielizna pościelowa tj. 50 % bawełna/50% poliester, gramatura 160 ± 5g/m2 jest 
wymaganiem nadmiernym nie znajdującym uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach 
Zamawiającego. W istocie wprowadzenie tego wymagania faworyzuje wykonawcę Citonet Łódź 
Sp. z o.o. wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., 
które jako jedyne mogą w ogóle dostarczyć to rozwiązanie.

Wskazać należy, że jedynym skutkiem wprowadzenia omawianego składu materiału jest 
ograniczenie dostępu do Postępowania większej liczbie wykonawców, parametry te nie 
zapewniają bowiem Zamawiającemu żadnych szczególnych właściwości, które są niezbędne, czy 
konieczne do użytkowania w warunkach szpitalnych. Co więcej, koszty użytkowania bielizny 
pościelowej o takim składzie są znacznie wyższe.

HOLLYWOOD przykładowo wskazuje, że częstym rozwiązaniem stosowanym przez szpitale jest 
używanie bielizny pościelowej o składzie materiału 48% bawełny, 52 % poliestru, o gramaturze 
150 g/m2. Taki skład materiału zapewnia prawidłowe właściwości użytkowe pościeli, a 
dodatkowo jest tańsza w użytkowaniu, tj. zastosowanie materiału o wskazanych parametrach 
znacznie zmniejsza koszty prania pościeli.

Ponadto Wykonawca wskazuje, że wymaganie konkretnego składu materiału, czy gramatury 
prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie może dopuścić rozwiązań równoważnych, aby 
było to możliwe Zamawiający powinien wskazać zakres różnicy w składzie materiału, czy 
gramaturze, który umożliwiałby złożenie oferty równoważnej. Stanowisko Odwołującego we 
wskazanym zakresie zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 30 
kwietnia 2014 r., sygn. KIO 738/14, gdzie KIO stwierdziło:

„Opisując sposób spełnienia równoważności danego produktu zamawiający winien
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wskazać dopuszczalne odstępstwa zaoferowanego urządzenia czy przedmiotu 
równoważnego od przedmiotu czy urządzenia referencyjnego za pomocą wartości 
stanowiących katalog zamknięty; używając określeń np. „ nie cięższy niż i nie lżejszy 
niż", mający wymiar „nie większy i nie mniejszy" „nie szerszy i nie dłuższy" itp. 
Dopiero przy tak opisanych wymogach wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że 
oferowany przez niego produkt mieści się w tych ściśle określonych zakresach 
równoważności. Aby móc to wykazać, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie 
może być pozorne lecz musi dawać wykonawcą realną możliwość zaoferowania 
produktu równoważnego."

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

1) Zmianę ust. 3 SIWZ w poprzez zmianę wymagań dotyczących składu bielizny pościelowej 
i dopuszczenie następującego rozwiązania:

„do dzierżawienia:
- bielizna pościelowa wykonana na zakładkę, kolor biały, materiał 50%+/-5%> 
bawełna/50% +/- 5% poliester, gramatura 160 ± 10 g/m2 - 600 kpi.

B. Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ" -  w zakresie do dzierżawienia: bielizna pościelowa, bielizna 
operacyjna.

Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" określił m.in. następujące 
wymagania dotyczące bielizny pościelowej oraz bielizny operacyjnej:

„do dzierżawienia:
U

(w skład kompletu wchodzą):
- U
- prześcieradło o wym. 220 cm x  160 cm) 

bielizna operacyjna
- serweta operacyjna 220 cm x 160 cm (kolor zielony), gramatura 150 ± 5g/m2 -160  
szt.
- serweta operacyjno 140 cm x 110 cm (kolor zielony), gramatura 150 ± 5g/m2 - 210 
szt."
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Odwołujący podkreśla, że wymagania Zamawiającego w zakresie rozmiaru prześcieradła, tj. 220 
cm x 160 cm oraz rozmiaru serwet operacyjnych tj. 220 cm x 160 cm i 140 cm x 110 cm, są 
nadmierne i nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach Zamawiającego. Wykonawca 
w szczególności wskazuje, że Zamawiający wymaga konkretnego rozmiaru, który nie jest 
typowym rozwiązaniem stosowanym w breliźnie przeznaczonej na potrzeby szpitalne.

Wskazać należy, że jedynym skutkiem wprowadzenia omawianych rozmiarów bielizny 
pościelowej i operacyjnej jest ograniczenie dostępu do Postępowania większej liczbie 
wykonawców, parametry te nie zapewniają bowiem Zamawiającemu żadnych szczególnych 
właściwości, które są niezbędne, czy konieczne do użytkowania w warunkach szpitalnych. 
Faworyzują natomiast wykonawcę Citonet Łódź Sp. z o.o., wchodzącego w skład grupy 
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., które jako jedyny wykonawca może w 
ogóle dostarczyć bieliznę o wskazanych rozmiarach.

Należy podkreślić, że Zamawiający miał możliwość określenia zakresu rozmiaru pościeli jaki 
dopuszcza do zaoferowania w Postępowaniu, co umożliwiłoby szerszemu gronu wykonawców 
na złożenie ważnej oferty i nie miałoby wpływu na właściwości użytkowe omawianej bielizny.

Ponadto Wykonawca wskazuje, że wymaganie konkretnego rozmiaru bielizny pościelowej i 
operacyjnej prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie może dopuścić rozwiązań 
równoważnych, aby było to możliwe Zamawiający powinien wskazać zakres różnicy jaki 
dopuszcza w rozmiarze, który umożliwiałby złożenie oferty równoważnej. Stanowisko 
Odwołującego we wskazanym zakresie zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w 
wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. KIO 738/14, gdzie KIO stwierdziło:

„Opisując sposób spełnienia równoważności danego produktu zamawiający winien 
wskazać dopuszczalne odstępstwa zaoferowanego urządzenia czy przedmiotu 
równoważnego od przedmiotu czy urządzenia referencyjnego za pomocą wartości 
stanowiących katalog zamknięty, używając określeń np. „nie cięższy niż i nie lżejszy 
niż", mający wymiar „nie większy i nie mniejszy" „ nie szerszy i nie dłuższy" itp. 
Dopiero przy tak opisanych wymogach wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że 
oferowany przez niego produkt mieści się w tych ściśle określonych zakresach 
równoważności. Aby móc to wykazać, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie 
może być pozorne lecz musi dawać wykonawcą realną możliwość zaoferowania 
produktu równoważnego."

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

1) Zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących rozmiaru bielizny pościelowej 
i operacyjnej, polegającą na dopuszczeniu następujących rozwiązań:
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„do dzierżawienia:
- U

(w skład kompletu wchodzą):
- W
- prześcieradło o wym. 220 cm +/- 30 cm x 160 cm +/-10 cm 

bielizna operacyjna
- serweta operacyjna 220 cm +/- 10 cm x 160 cm +/- 10 cm (kolor zielony), 
gramatura 150 ± 5g/m2 -160 szt.
- serweta operacyjna 140 cm +/- 10 cm x 110 cm +/- lOcm (kolor zielony), 
gramatura 150 ± 5g/m2 - 210 sz t"

C. Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ" -  w zakresie do dzierżawienia: wymagania jakie powinna 
spełniać bielizna operacyjna

Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" określił następujące wymagania 
dotyczące bielizny operacyjnej:

„Wymagania, jakie powinna spełniać bielizna operacyjna:
- U
- w pełni zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonane ze specjalnej, chłonnej tkaniny o gramaturze 150 g/m2,
- skład: COTTON 69%, PES 30%, CARBON1%)

Odwołujący wskazuje, że wymaganie Zamawiającego w zakresie składu materiału z jakiego ma 
być wykonany bielizna operacyjna tj. COTTON 69 %, PES 30 %, CARBON 1 % o gramaturze 150 
g/m2 jest wymaganiem nadmiernym nie znajdującym uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach 
Zamawiającego.

HOLLYWOOD podkreśla, że nie ma żadnego uzasadnienia faktycznego odnoszącego się do 
szczególnych właściwości wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania dotyczącego składu 
materiału, z którego ma być wykonana bielizna operacyjna, jest to natomiast arbitralna decyzja 
Zamawiającego, który swoim wyborem faworyzuje jednego wykonawcę, tj. Citonet Łódź Sp. z 
o.o., wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., które 
jako jedyne mogą w ogóle dostarczyć bieliznę o wskazanym składzie materiału.

HOLLYWOOD przykładowo wskazuje, że częstym rozwiązaniem stosowanym w szpitalach jest 
użycie bielizny operacyjnej o zbliżonym składzie materiału tj. COTTON 70 %, PES 29 %, CARBON 
1 % o gramaturze 160 g/m2. Taki skład materiału zapewnia prawidłowe właściwości użytkowe
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bielizny operacyjnej. Ponadto ten skład materiału jest stosowany przez większą ilość 
producentów, tym samym dopuszczenie przez Zamawiającego złożenia ofert na produkty o tym 
składzie umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

Ponadto Odwołujący wskazuje, na sprzeczność w omawianym postanowieniu SIWZ, 
Zamawiający wymaga bowiem, aby bielizna operacyjna była w pełni zgodna z wymaganiami 
normy PN EN 13795 oraz, aby była jednocześnie chłonna. Wykonawca wskazuje, że spełnienie 
tych dwóch wymagań łącznie jest niemożliwe ponieważ jednym z parametrów normy PN EN 
13795 jest nieprzemakalność, więc wymaganie dotyczące chłonności materiału wyklucza 
zgodność z normą PN EN 13795.

Ponadto Wykonawca wskazuje, że wymaganie konkretnego składu materiału, czy gramatury 
prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie może dopuścić rozwiązań równoważnych, aby 
było to możliwe Zamawiający powinien wskazać zakres różnicy w składzie materiału, czy 
gramaturze, który umożliwiałby złożenie oferty równoważnej. Stanowisko Odwołującego we 
wskazanym zakresie zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 30 
kwietnia 2014 r., sygn. KIO 738/14, gdzie KIO stwierdziło:

„ Opisując sposób spełnienia równoważności danego produktu zamawiający winien 
wskazać dopuszczalne odstępstwa zaoferowanego urządzenia czy przedmiotu 
równoważnego od przedmiotu czy urządzenia referencyjnego za pomocą wartości 
stanowiących katalog zamknięty, używając określeń np. „ nie cięższy niż i nie lżejszy 
niż", mający wymiar „ nie większy i nie mniejszy" „nie szerszy i nie dłuższ/' itp. 
Dopiero przy tak opisanych wymogach wykonawca ma obowiązek udowodnienia; że 
oferowany przez niego produkt mieści się w tych ściśle określonych zakresach 
równoważności. Aby móc to wykazać, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie 
może być pozorne lecz musi dawać wykonawcą realną możliwość zaoferowania 
produktu równoważnego."

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

1) Zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących bielizny operacyjnej, 
polegającej na dopuszczeniu następujących rozwiązań:

„ Wymagania, jakie powinna spełniać bielizna operacyjna:
- U
- w pełni zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonane ze specjalnej, nieprzemakalnej tkaniny o gramaturze od 150 g/m2 do 
160g/m2,
- skład: COTTON 69% +/-2%, PES 30% +/- 2%, CARBON l%+/-2%
- M "
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D. Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ" -  w zakresie do dzierżawienia: fartuch operacyjny 
wielorazowego użytku

Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" określił następujące wymagania 
dotyczące fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku:

„Wymagania jakie powinien spełniać fartuch operacyjny:
Materiał
- wykonany z łekkiej paroprzepuszczainej (min. 4600 g/m2/24h) tkaniny poiiestrowej 
z dodatkiem włókna węgłowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne,
- skład: 99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe,
- tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna.
- gramatura tkaniny max. 85 g/m2;
- pylenie poniżej 2,0 Log 10 (lint count),
- odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H20."

Odwołujący wskazuje, że wymaganie Zamawiającego w zakresie właściwości materiału z jakiego 
ma być wykonany bielizna operacyjna tj. paroprzepuszczalność na poziomie min. 4600 
g/m2/24h oraz skład materiału 99,03 % poliester, 0,7 % włókno węglowe oraz pylenie na 
poziomie poniżej 2,0 LoglO 9 (lint count), przy jednoczesnej gramaturze max. 85 g/m2 jest 
wymaganiem nadmiernym nie znajdującym uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach 
Zamawiającego. HOLLYWOOD wskazuje, że wymagania jakie Zamawiający stawia wobec 
fartucha operacyjnego jednoznacznie skazują na faworyzowanie jednego wykonawcy, który jest 
w stanie zrealizować zamówienie i dostarczyć fartuchy o wskazanych parametrach.

Wykonawca podkreśla, że wymaganie dotyczące składu materiału, tj. 99,03 % poliester, 0,7 % 
włókno węglowe o gramaturze max. 85 g/m2 nie jest powszechnym rozwiązaniem stosowanym 
w fartuchach operacyjnych jest natomiast stosowane przez jednego producenta tj. Citonet Łódź 
Sp. z o.o., wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. 
Zatem omawiane wymaganie w oczywisty sposób wpływa na ograniczenie konkurencji poprzez 
uniemożliwienie złożenia ważnej oferty w Postępowaniu innym wykonawcom.

Odwołujący podkreśla, że również wymaganie dotyczące pylenia należy uznać za nadmierne i 
ograniczające konkurencję, w szczególności dostęp do uzyskania zamówienia. Wykonawca 
wskazuje, że wymagania dotyczące pylenia poniżej 2,0 LoglO (lint cout) spełniają jedynie 
fartuchy operacyjne dostarczane przez Citonet Łódź Sp. z o.o., wchodzącego w skład grupy 
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Żaden inny producent nie bada, ani nie 
jest w stanie wykazać spełniania wskazanego parametru. Standardem na rynku usług pralniczych 
jest spełnianie przez fartuchy operacyjne normy PN -  EN 13975, zgodnie z którą parametry w 
zakresie pylenia dopuszczalne są na poziomie do 4,0 Logio. Odwołujący wskazuje, że nie ma 
żadnych podstaw faktycznych przemawiających za pozostawieniem wymagania w zakresie
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pylenia na wskazanym poziomie. Wymóg ten jest nadmierny i pozbawiony jakiegokolwiek 
uzasadnienia potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca wskazuje ponadto, że w ust 3 SIWZ Zamawiający wymaga, aby fartuch był zgodny z 
normą PN EN 13795 zgodnie, z którą pylenie dopuszczalne jest na poziomie 4,0 Logi0/ niemniej 
jednak Zamawiający z niezrozumiałych powodów stosuje wymagania ponad normę tj. wymaga 
pylenia poniżej 2,0 LoglO (lint cout), co stanowi niejako o wewnętrznej sprzeczności SIWZ.

Kolejnym nadmiernym i ograniczającym konkurencję wymaganiem określonym przez 
Zamawiającego w SIWZ dotyczącym omawianych fartuchów jest potwierdzona 
paroprzepuszczalność na poziomie min. 4600 g/m2/24h, należy podkreślić, że firmy działające 
na rynku odzieży szpitalnej, producenci odzieży nie badają poziomu paroprzepuszczalności, jako 
jedyny na rynku określa ją wykonawca Citonet Łódź Sp. z o.o., wchodzący w skład grupy 
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Powszechną praktyką w zakresie tego 
wymagania jest spełnianie normy PN -  EN 13975, która stanowi, że materiał ma być 
paroprzepuszczalny, ale nie określa jego poziomu. Należy zatem stwierdzić, że wymaganie to 
jest nadmierne i w żaden szczególny sposób nie wpływa na właściwości asortymentu, które 
mogłyby być szczególnie ważne dla Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca wskazuje, że wymaganie konkretnego składu materiału, czy gramatury 
prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie może dopuścić rozwiązań równoważnych, aby 
było to możliwe Zamawiający powinien wskazać zakres różnicy w składzie materiału, czy 
gramaturze, który umożliwiałby złożenie oferty równoważnej. Stanowisko Odwołującego we 
wskazanym zakresie zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 30 
kwietnia 2014 r., sygn. KIO 738/14, gdzie KIO stwierdziło:

„ Opisując sposób spełnienia równoważności danego produktu zamawiający winien 
wskazać dopuszczalne odstępstwa zaoferowanego urządzenia czy przedmiotu 
równoważnego od przedmiotu czy urządzenia referencyjnego za pomocą wartości 
stanowiących katalog zamknięty, używając określeń np. „nie cięższy niż i nie lżejszy 
niż" mający wymiar „ nie większy i nie mniejszy" „nie szerszy i nie dłuższy" itp. 
Dopiero przy tak opisanych wymogach wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że 
oferowany przez niego produkt mieści się w tych ściśle określonych zakresach 
równoważności. Aby móc to wykazać, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie 
może być pozorne lecz musi dawać wykonawcą realną możliwość zaoferowania 
produktu równoważnego."

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

1) Zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących fartuchów operacyjnych 
wielorazowego użytku, polegającą na dopuszczeniu następujących rozwiązań:
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„Wymagania jakie powinien spełniać fartuch operacyjny:
Materiał 
Pole krytyczne:
- skład 99% poliester z dodatkiem włókna węglowego
- odporność na przenikanie cieczy powyżej 90 cm H20
- tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i  nie jest cytotoksyczna.
- gramatura tkaniny max. 120 g/m2;
- pylenie zgodne z normą PN -  EN 13975

Pole niekrytyczne:
- skład tkanina bawełniano -  poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40%
- odporność na przenikanie cieczy powyżej 30 cm H20
- gramatura tkaniny max. 125 g/m2;
- pylenie zgodne z normą PN -  EN 13975

E. Dotyczy ust. 3 S!WZ „OPZ" -  w zakresie do dzierżawienia: fartuch operacyjny 
wieiorazowego użytku

Zamawiający w ust 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" określił następujące wymagania 
dotyczące konstrukcji fartuchów operacyjnych wieiorazowego użytku:

rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 8 cm z 
wszytą tasiemką do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się 
rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy"

Odwołujący wskazuje, że wymaganie Zamawiającego w zakresie konstrukcji fartuchów, tj. 
tasiemka wszyta do założenia na palec, jest wymaganiem, które bezpośrednio wskazuje na 
jednego producenta, a mianowicie Citonet Łódź Sp. z o.o., wchodzący w skład grupy Toruńskich 
Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., żaden inny wykonawca nie oferuje rozwiązań tego 
rodzaju.

Ponadto należy uznać, że wymaganie to jest nadmierne, konstrukcja powszechnie stosowana w 
fartuchach chirurgicznych, tj. ściągacze stosowane w rękawach fartucha dostatecznie 
zabezpieczają kwestie związaną z nie wysuwaniem się rękawa spod rękawicy, czym Zamawiający 
uzasadnia wybór takiego rozwiązania.

Należy zatem uznać, że jednym skutkiem jaki niesie za sobą omawiane wymaganie jest 
ograniczenie konkurencji w Postępowaniu poprzez wybór rozwiązania stosowanego przez 
jednego wykonawcę. Bez wątpienia taka konstrukcja SIWZ uniemożliwia innym wykonawcom 
złożenie ważnej oferty w Postępowaniu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.
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Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

Zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących konstrukcji fartuchów 
operacyjnych wielorazowego użytku, polegającą na usunięciu wymagania dotyczącego 
wszytej tasiemki na palec.

F. Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ" -  w zakresie do dzierżawienia: odzież operacyjna

,, Wymagania jakie powinna spełniać odzież operacyjna (bluza + spodnie, sukienka) 
Materiał:
- w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonanie ze specjalnej, chłonnej tkaniny o gramaturze 150 g/m2,
- skład: COTTON 69%, PES 30%, CARBON1%)
- tkanina wykończona w taki sposób aby nie gromadziła ładunków elektrycznych 
Konstrukcja odzieży operacyjnej:
- na bluzie jedna naszywana kieszeń
- U

Odwołujący wskazuje, że wymaganie Zamawiającego w zakresie składu materiału z jakiego ma 
być wykonany odzież operacyjna tj. COTTON 69 %, PES 30 %, CARBON 1 % o gramaturze 150 
g/m2 jest wymaganiem nadmiernym nie znajdującym uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach 
Zamawiającego.

HOLLYWOOD przykładowo wskazuje, że częstym rozwiązaniem jest używanie przez szpitale 
odzieży operacyjnej o składzie materiału: COTTON 48 %, PES 52 %, o gramaturze 125-128 g/m2. 
Taki skład materiału zapewnia prawidłowe właściwości użytkowe bielizny operacyjnej. Ponadto 
jest sosowany przez większą ilość producentów, tym samym dopuszczenie przez Zamawiającego 
złożenia ofert na produkty o tym składzie umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie 
wykonawców.

HOLLYWOOD podkreśla, że nie ma żadnego uzasadnienia faktycznego odnoszącego się do 
szczególnych właściwości wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania dotyczącego składu 
materiału, z którego ma być wykonana odzież operacyjna, jest to natomiast arbitralna decyzja 
Zamawiającego, który swoim wyborem faworyzuje jednego wykonawcę, tj. Citonet Łódź Sp. z 
o.o., wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., które 
jako jedyne mogą w ogóle dostarczyć odzież o wskazanym składzie materiału.

Ponadto Odwołujący wskazuje, na sprzeczność w omawianym postanowieniu SIWZ, 
Zamawiający wymaga bowiem, aby odzież operacyjna była w pełni zgodna z wymaganiami 
normy PN EN 13795 oraz, aby była jednocześnie chłonna. Wykonawca wskazuje, że spełnienie
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tych dwóch wymagań łącznie jest niemożliwe ponieważ jednym z parametrów normy PN EN 
13795 jest nieprzemakalność, więc wymaganie dotyczące chłonności materiału wyklucza 
zgodność z normą PN EN 13795.

Ponadto rozwiązaniem faworyzującym jednego wykonawcę jest wymaganie dotyczące jednej 
kieszeni naszywanej na bluzie, Wykonawca ponownie wskazuje, że jest to rozwiązanie 
stosowane przez Citonet Łódź Sp. z o.o., wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów 
Materiałów Opatrunkowych S.A. Producenci odzieży operacyjnej stosują różne rozwiązania w 
zakresie naszywania kieszeni, wymaganie przez Zamawiającego konkretnego rozwiązania jest 
nadużyciem prowadzącym do sytuacji, w której preferuje on jednego Wykonawcę.

Ponadto Wykonawca wskazuje, że wymaganie konkretnego składu materiału, czy gramatury 
prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie może dopuścić rozwiązań równoważnych, aby 
było to możliwe Zamawiający powinien wskazać zakres różnicy w składzie materiału, czy 
gramaturze, który umożliwiałby złożenie oferty równoważnej. Stanowisko Odwołującego we 
wskazanym zakresie zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 30 
kwietnia 2014 r., sygn. KIO 738/14, gdzie KIO stwierdziło:

„Opisując sposób spełnienia równoważności danego produktu zamawiający winien 
wskazać dopuszczalne odstępstwa zaoferowanego urządzenia czy przedmiotu 
równoważnego od przedmiotu czy urządzenia referencyjnego za pomocą wartości 
stanowiących katalog zamknięty, używając określeń np. „ nie cięższy niż i nie lżejszy 
niż", mający wymiar „nie większy i nie mniejszy" „nie szerszy i nie dłuższy" itp. 
Dopiero przy tak opisanych wymogach wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że 
oferowany przez niego produkt mieści się w tych ściśle określonych zakresach 
równoważności. Aby móc to wykazać, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie 
może być pozorne lecz musi dawać wykonawcą realną możliwość zaoferowania 
produktu równoważnego."

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi o:

1) Zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących odzieży operacyjnej, 
polegającą na usunięciu wymagania dotyczących jednej naszywanej kieszeni na bluzie 
oraz dopuszczenie odzieży o następujących parametrach:

„ Wymagania jakie powinna spełniać odzież operacyjna (bluza + spodnie, sukienka) 
Materiał:
- w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonanie z tkaniny o gramaturze 125 -150 g/m2,
- skład: COTTON od 48 % do 69%, PES od 30% - do 52 % CARBON od 0% - dol%)

13



- na błuzieiedna naszywana kieszeń 
-(■■■))"

Mając na uwadze powyższe Odwołujący podkreśla, że poprzez przygotowanie SIWZ w formie, w 
jakiej dokonał tego Zamawiający w szczególności poprzez sformułowanie w/w postanowień 
OPZ, Zamawiający wskazał na jednego, konkretnego wykonawcę tj. Citonet Łódź Sp. z o.o., 
wchodzącego w skład grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., czym 
naruszył przepisy ustawy PZP, nakazujące Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, 
który nie utrudnia uczciwej konkurencji.

OPZ sformułowany w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi 
ewidentnie bezzasadne i sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych uprzywilejowanie 
jednego wykonawcy, a tym samym nieuzasadnione wyeliminowanie innych wykonawców. Takie 
działanie nosi znamiona naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wszystkich wykonawców - tj. przepisów art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
W tym miejscu Odwołujący wskazuje oraz zastrzega możliwość przedstawienia dalszej 
argumentacji na poparcie ww. twierdzeń w zależności od stanowiska Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne:

Odwołujący podkreśla, że zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy PZP, zamawiający przygotowuje 
i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości. Wskazany przepis stanowi o bezwzględnym zakazie 
przygotowania postępowania, w tym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu 
w stanie wykonać zamówienie. Wymagania stawiane wykonawcom muszą mieć walor istotnych, 
znaczących dla całego zamówienia, nie mogą mieć charakteru subiektywnego albo więcej -  
zmierzającego do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla 
konkretnego podmiotu.

Tymczasem Zamawiający będący gospodarzem niniejszego postępowania wprowadził do 
dokumentacji Postępowania postanowienia w treści OPZ, które jawnie narusza podstawowe 
zasady prowadzenia postępowania, takie jak zasada uczciwej konkurencji, proporcjonalności 
i równego traktowania wykonawców, co świadczy o nierównym traktowaniu wykonawców 
poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z art. 7 i 29 ustawy 
PZP. Takie działanie zgodnie z regułami wykładni wskazanych przepisów, dobrymi obyczajami, 
regułami uczciwej konkurencji, a nawet zdrowym rozsądkiem i interesem Zamawiającego jest
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niedopuszczalne. Jak wskazuje Krajowej Izby Odwoławczej w uchwale z dnia 15 lutego 2019, 
sygn. akt. KIO/KD 11/19:

Swoboda zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce zakupić, jest 
ograniczona koniecznością zachowania w postępowaniu uczciwej konkurencji. 
Z jednej strony oczywistym jest, że określenie wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia należy do zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania 
i przyszłym nabywcą określonych towarów czy usług, a konieczności zachowania 
uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia złożenia oferty 
przez jak najszerszy krąg wykonawców, w oderwaniu od potrzeb Zamawiającego. Z 
drugiej jednak strony niedopuszczalne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, 
które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla 
zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego.

W art. 29 ust 2 ustawodawca wprost ustanowił zakaz opisu przedmiotu zamówienia 
w sposób utrudniający konkurencję. Jak wskazuje doktryna:

„Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 29 ust 2 z uwagi na 
niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie przedmiotu zamówienia 
zachodzi m.in. w sytuacji, gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez 
zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na 
konkretny produkt Naruszenie to polega również na dookreśleniu opisu przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani
w technicznym, ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego. 
Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie 
przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego 
producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na 
konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na 
tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są 
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają 
udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg 
podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.1"

Dodatkowo, Zamawiający wskazywał również szereg postanowień ograniczających krąg 
podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, wskazanych w zarzucie niniejszego odwołania.

Zarzut ten jest podstawą do uwzględnienia odwołania, a postanowienia te powinny zostać 
usunięte lub zmienione zgodnie z wnioskami.

1 W iktorow ska Ewa. Art. 29. W: Prawo zamówień publicznych. Kom entarz aktualizowany. System inform acji 
Prawnej LEX, 2019.

15



Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI ACa 965/11, z 24.01,2012 r.:

Dyspozycją art. 29 ust 2 p.z.p. objęte jest zaistnienie co najmniej możliwości 
utrudniania uczciwej konkurencji, więc spełnienie dyspozycji tego przepisu 
niekoniecznie musi przybierać charakter bezpośredniego godzenia w uczciwą 
konkurencję. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, będzie 
uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest jak wskazano wyżej określenie na tyle 
rygorystycznych wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione 
obiektywnymi potrzebami zamawiającego, i które uniemożliwiają udział niektórych 
wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do 
wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując takiego ustalenia brzmienia wymogów w 
postępowaniu, tj. w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki 
opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami.

Zdaniem Odwołującego postanowienia znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia są 
niczym nieuzasadnione i winny ulec zmianie zgodnie z treścią żądania Odwołującego. 
W ocenie Odwołującego, utrudniają bowiem one Odwołującemu dostęp do rynku zamówień 
publicznych. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest 
kształtować postanowienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 
zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania 
wykonawców.

Takie działanie Zamawiającego nie korzysta z ochrony prawnej i nie znajduje uzasadnienia. 
Odwołujący wskazuje, że Zamawiający, jako organizator postępowania posiada uprawnienie 
przede wszystkim do przygotowania dokumentacji zamówienia dostosowanej do jego 
indywidualnych potrzeb. Jednakże uprawnienie to nie oznacza dokonania opisu wymagań co do 
przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, nadmiernych, 
nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie posiada interesu w dokonaniu 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, gdyż właśnie poprzez 
dokonanie takiego opisu jego potrzeby mogą nie zostać zabezpieczone ze względu na mniejszą 
liczbę wykonawców składających ofertę w postępowaniu. Odwołujący podziela pogląd wyrażony 
w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt KIO/UZP 28/11, zgodnie z którym:

„Nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez 
zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, 
zarówno bezpośrednie, ja k  i pośrednie, (poza przewidzianymi w przepisach ustawy) 
w przypadku, gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowi naruszenie zasad 
wyrażonych w art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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Do stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji postępowania, a tym samym sprzeczności z 
prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez 
zastosowanie określonych postanowień specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia 
takiej konkurencji.

W tym zakresie Odwołujący podziela pogląd wyrażony w poniżej przytoczonych orzeczeniach:

1. wyrok KIO z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP-514/08:

„fundamentalną zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Szczególne znaczenie tej 
zasady potwierdza przepis art. 29 ust 2 ustawy pzp, który zakazuje nie tyko 
opisywania przedmiotu zamówienia w sposób; który utrudnia uczciwą konkurencję, 
ale także w sposób, który mógłby tę konkurencję utrudniać"

2. wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17:

„Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany 
w siwz sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, 
a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia. W 
takiej sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z rzeczywiście uzasadnionymi 
potrzebami zamawiającego, a co za tym idzie - ograniczenie konkurencji polegające 
na uniemożliwieniu złożenia oferty wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania 
zamówienia, również nie jest uzasadnione."

Zamawiający jest zatem uprawniony do formułowania postanowień SIWZ w każdy sposób, który 
da zaspokojenie potrzeb Zamawiającego, może to nawet odbywać się z niekorzyścią dla 
poszczególnych wykonawców. Jednak potrzeby Zamawiającego muszą być obiektywnie 
uzasadnione, a nie skierowane tylko na ograniczenie możliwości sporządzenia oferty czy 
utrudnienie w udziale w danym postępowaniu dla poszczególnych wykonawców (vide: wyrok 
KIO z dnia 22 listopada 2017 r., KIO 2211/17).

Brak zmian w treści SIWZ -  Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze stanowiskiem 
Odwołującego przedstawionym w niniejszym Odwołaniu, skutkowałoby koniecznością 
odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez jej 
niezgodność z treścią SIWZ. Wobec powyższego, zdaniem Odwołującego zaskarżone 
postanowienia należy zmienić w sposób gwarantujący mu dostęp do niniejszego zamówienia.

W tym miejscu Odwołujący zastrzega sobie możliwość rozbudowania zaprezentowanej 
w niniejszym odwołaniu argumentacji oraz powołania środków dowodowych w toku rozprawy.
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Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosi o zmianę postanowień OPZ zgodnie z treścią 
wniosków zamieszczonych w treści odwołania, a w konsekwencji SIWZ, w sposób określony 
we wnioskach z pkt. A -  F niniejszego pisma.

W wykonaniu dyspozycji art. 180 ust. 5 ustawy PZP kopia odwołania została w terminie na 
wniesienie odwołania przekazana Zamawiającemu.

Wpis w kwocie 7 500,00 złotych został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień 
Publicznych.

a) Załącznik nr 1 -  odpis z KRS Odwołującego,
b} Załącznik nr 2 -  pełnomocnictwo do reprezentowania Odwołującego z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej.
c) Załącznik nr 3 -  potwierdzenie dostarczenia kopii odwołania Zamawiającemu 

(dot. tylko egzemplarza dla Prezesa KIO),
d) Załącznik nr 4 -  potwierdzenie zapłaty wpisu w wysokości 7.500 zł,

w imienio Odwołującego:

CZUB LUN TRĘBICKKancelaria Radców Prawiiyclygjil 
ul. Solec 1S lok. U 12, 00-410 Warsza’NIP: 525-248-81-56

Załączniki:
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.08.2019 godz. 13:13:56 
Numer KRS: 0000445421

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 21.12.2012

Ostatni wpis Numer wpisu 32 Data dokonania wpisu 02.08.2019

Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/20002/19/844

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP REGON: 140353224, NIP: 7761627087

3,Firma, pod którą spółka działa "HOLLYWOOD TEXTELE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

S.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
l.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIERPECKI, gmina SIERPC, miejsc. SIERPC

2.Adres ui. BOJANOWSKA, nr 2A, lok. — , miejsc. SIERPC, kod 09-200, poczta SIERPC, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej PH UHOLLYWOO D@ POCZTA. ON ET, PL

4.Adres strony internetowej w w w .p h u h o lly w o o d .pl

Rubryka 3 - Oddziały

1 1. Firma oddziału "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W 
WARSZAWIE - PRALSERWIS

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres ui. AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 65, lok. 79, miejsc. WARSZAWA, kod 00-697, poczta WARSZAWA, 
kraj POLSKA

http://www.phuhollywood.pl
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2 l.Firma oddziału "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W 
GDYNI

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDYNIA, gmina GDYNIA, miejsc. GDYNIA

3.Adres ul. PUCKA, nr 118, lok. — , miejsc. GDYNIA, kod 81-036, poczta GDYNIA, kraj POLSKA

3 l.Firma oddziału "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W 
SIERPCU - PRALMED

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIERPECKI, gmina SIERPC, miejsc. SIERPC

3.Adres ui. PRZEMYSŁOWA, nr 4B, lok. — , miejsc. SIERPC, kod 09-200, poczta SIERPC, kraj POLSKA

4 l.Firma oddziału "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W 
SIERPCU - RENTAL

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIERPECKI, gmina SIERPC, miejsc. SIERPC

3. Adres ul. PŁOCKA, nr 50A, lok. — , miejsc. SIERPC, kod 09-200, poczta SIERPC, kraj POLSKA

Rubryka 4  - Informacje o umowie
l.Informaęja o zawarciu lub zmianach 
umowy spółki

1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LISTOPADA 2012R., REPERTORIUM A NR 9460/2012, 
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.BRACKIEJ 20 LOK. 17 SPORZĄDZONY 
PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SOTA

2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2013 ROKU, REPERTORIUM NR 1310/2013, KANCELARIA 
NOTARIALNA GRAŻYNA POPIŁKO W SIERPCU PRZY UL. JANA PAWA II 3CD, (09-200 SIERPC) 
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĘ POPIŁKO 
ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI:
- W § 6 UST. 1 DODANO PUNKTY: 27), 28) I 29)
- W § 7 WYKREŚLONO UST. 5.

3 07.08.2013 ROK, MREPERTORIUM A NR 2614/2013, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA 
POPIŁKO W SIERPCU PRZY UL. JAN A PAWŁA II 3 CD, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY 
UMOWY SPÓŁKI: W PAR.6 UST.l DODANO PUNKTY : 30/, 31/, 32/, 33/.

4 10.07.2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 2490/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, 
NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO, ZMIANA PAR.20 UST.3

5 03.08.2016R., REPERTORIUM A NR 4517/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 
NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, ZMIENIONO PAR. 20 UST. 3

6 07.01.2019 R., REP. A NR 92/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, NOTARIUSZ 
GRAŻYNA POPIŁKO.
ZMIANA § 7 UST. 1, § 19, § 17 UST. 1.

Rubryka 5
l.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma innego niż Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do 
ogłoszeń spółki

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 
tytuły uczestnictwa w dochodach lub 
majątku spółki nie wynikających z akcji?

S.Czy obligatoriusze mają prawo do 
udziałów w zysku?

*****
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Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
l.Okreśienie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE

2.0pis sposobu powstania spółki oraz 
informacja o uchwale

SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - 
USŁUGOWEGO "HOLLYWOOD” ADAM KONIECZKOWSKI, RENATA KONIECZKOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA Z SIEDZIBĄ W SIERPCU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD 
FIRMĄ "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 
SIEDZIBĄ W SIERPCU. UCHWAŁA 0 PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZTSTKICH 
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "HOLLYWOOD" ADAM 
KONIECZKOWSKI, RENATA KONIECZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W DNIU 28 LISTOPADA 2012R.

3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 
zgodzie na dokonanie koncentracji

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka

1 l.Nazwa lub firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HOLLYWOOD" ADAM KONIECZKOWSKI, RENATA 
KONIECZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA,------

2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000305985

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 
albo organu prowadzącego ewidencję

******

5.Numer REGON 140353224

6,Numer NIP

Rubryka 7 - Dane wspólników

1 l.Nazwisko /  Nazwa lub firma HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

2.Imiona *****

3.Numer PESEL/REGON 146351367

4.Numer KRS 3000438549

5.Posiadane przez wspólnika udziały 36.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.603.000 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość 
udziałów spółki?

fAK

Rubryka 9 - Nie dotyczy 

Brak wpisów
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Rubryka 10 - Nie dotyczy 

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W 
IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W 
PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W 
IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, TJ. PREZESA 
ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA), LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 
(WICEPREZESÓW).

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma MIELCZARSKI

2„Imiona JAROSŁAW WOJCIECH

3.Numer PESEL/REGON 70040805978

4-Numer KRS ****

5.Funkqa w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

2 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma RÓŻYCKI

2.Imiona PAWEŁ PIOTR

3.Numer PESEiyREGON 77051711238

4.Numer KRS ****

5. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona —

3 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma WÓJCIK

2.Imiona RAFAŁ STANISŁAW

3.Numer PESEl/REGON 74050812250

4.Numer KRS ****

5.Funkqa w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona —

4 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma KŁOS

2.Imiona JERZY RYSZARD

3.Numer PESEL/REGON 59032609857

4.Numer KRS ***#
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5.Funkqa w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7,Data do jakiej została zawieszona —
5 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma MARCISZEWSKI

2.Imiona TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 81012010230

4,Numer KRS ****

5. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6,Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

6 1,Nazwisko / Nazwa lub Firma SZYMAŃSKI

Z.Imiona JAROSŁAW IGNACY

3,Numer PESEL/REGON 71040903451

4.Numer KRS ****

S.Funkga w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

7 ŁNazwisko / Nazwa lub Firma LEWANDOWSKI

2.Imiona DARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON 72040106554

4.Numer KRS ****

5.Funkqa w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

5,Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
synnościach?

NIE

?.Data do jakiej została zawieszona —
8 [.Nazwisko / Nazwa lub Firma .ORENC

'.Imiona 30GDAN ARKADIUSZ

1. Numer PESEL/REGON ^5020610739

4I.Numer KRS 51«***

5.Funkcja w organie reprezentującym (2ŁONEK ZARZĄDU

6
z
c

.Czy osoba wchodząca w skład f* 
arządu została zawieszona w 
zynnościach?

JflE

7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru 

Brak wpisów
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Rubryka 3 - Prokurenci

1 l.Nazwisko KONIECZKOWSKA

2.Imiona RENATA

3. Numer PESEL 66070304008

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

2 l.Nazwisko HAWRYLUK

2.Imiona MIECZYSŁAW

3.Numer PESEL 54101408711

4. Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA

3 l.Nazwisko SOBIECKA

2.Imiona KATARZYNA

3.Numer PESEL 83051410800

4. Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
l.Przedmiot przeważającej działalności 
przedsiębiorcy

1 96, 01, Z, PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

2. Przedmiot pozostałej działalności 1 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
przedsiębiorcy 2 13, 30, Z, WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

3 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

4 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

5 81, 21, Z, NIESPEGALISTYCZN E SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

6 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

8 64, 9 ,, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I 
FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

9 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 

polu
Data złożenia Za okres od do

l.Wzmianka o złożeniu 
rocznego sprawozdania 
finansowego

1 13.08.2013 2012

2 15.07.2014 OD 21.12.2012 DO 31.12.2013

3 02.10.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4 29.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

5 24.08.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

6 19.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

7 17.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

8 18.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
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9 16.07.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta / 
sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania 
finansowego

1 OD 21.12.2012 DO 31.12.2013

2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

3 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

5 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

6 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

7 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12,2018

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o 
zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego

1 ***** 2012

2 ***** OD 21.12.2012 DO 31.12.2013

3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

5 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

6 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

7 ***** OD 01.01,2017 DO 31.12.2017

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2018 DO 31,12.2018

4.Wzmianka o złożeniu 1 ***** 2012
sprawozdania z działalności 2 ***** OD 21.12.2012 DO 31.12.2013
podmiotu

3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

5 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

5 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

7 ***** O D  01.01.2017 DO 31.12.2017

? ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej 

Brak wpisów_____________

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizagi pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
l.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, 
za który należy złożyć sprawozdanie 
finansowe

31.12.2012

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
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Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów ____

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
_____________________________sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych__________ _________________

Brak wpisów _____________

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów___

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy 

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1 l.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.0pis sposobu połączenia, podziału lub 
przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁKI HOLLYWOOD TEXTTLE SERVICE SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI 
PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKAMI HOLLYWOOD RENTAL SP. Z O.O., PRALMED SP. Z O.O., PRAŁ 
SERWIS WARSZAWA SP. Z O.O., JAKO SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI.
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POŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH (ŁĄCZNIE 
POPRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK 
PRZEJMOWANYCH HOLLYWOOD RENTAL SP. Z O.O., PRALMED SP. Z O.O., PRAŁ SERWIS 
WARSZAWA SP. Z 0.0. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z 
O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY KTÓRE SPÓŁKA HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z 0.0. 
WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH TJ. SPÓŁCE HOLLYWOOD S.A. 
W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM PRZEZ WSPÓLNIKÓW KAŻDEJ ZE SPÓŁEK ZGÓD, 0  KTÓRYCH 
MOWA W ART. 503(1) § 1 PKT 3) KSH, POŁĄCZNIE ODBĘDZIE SIĘ BEZ BADANIA PLANU 
POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA I JEGO OPINII
UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK HOLLYWOOD TEX7TLE SERVICE SP. Z 
O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), HOLLYWOOD RENTAL SP. Z O.O., (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), 
PRALMED SP. Z 0.0. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), PRAŁ SERWIS WARSZAWA SP. Z O.O, 
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE 
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z 0.0. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 
R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY ZOSTAŁ PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĘ POPIŁKO W 
KANCELARII NOTARIALNEJ W SIERPCU PRZY UL. JANA PAWŁA I I 3 CD ZA REPERTORIUM A 
92/2019

Pod rubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podru bryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1 I.Nazwa lub firma HOLLYWOOD RENTAL,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000428691

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr —

5. Numer REGON . . .

2 I.Nazwa lub firma PRALMED,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000426885

4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr

5. Numer REGON . . .

3 I.Nazwa lub firma 3RAL SERWIS WARSZAWA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, 
w którym podmiot był zarejestrowany

^OLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze J000428548

4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr

5.Numer REGON 46238240

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
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Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej 
______________________________________ restrukturyzacji_____________________________

Brak wpisów_______________________________________

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów __________

data sporządzenia wydruku 21.08.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl



Warszawa, dnia 20 sierpnia 2019 r.

P E Ł N O M O C N  I CT WO

Działając w imieniu i na rzecz Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu (09-200) przy 
ul. Bojanowskiej 2A, {dalej jako „Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000445421, REGON: 140353224, 
NIP: 7761627087, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000,00 PLN, niniejszym udzielam 
pełnomocnictwa:

adwokatowi -  Joannie Hotowińskiej (numer dowodu: ATW 599172),

do samodzielnego wniesienia odwołania oraz reprezentowania w postępowaniu odwoławczym przed 
Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Zamówień Publicznych, Prezesem Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, a także do samodzielnego wnoszenia skarg 
do sądu okręgowego oraz reprezentowania w postępowaniach sądowych ze skarg na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej, w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy, w trybie przetargu nieograniczonego na: „wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa 
bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy" -  nr sprawy: 
ZOZ.ZP.391-13/19,

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia także pełnomocnika do zgłaszania opozycji w postępowaniu 
wszczętym wniesieniem odwołania, o którym mowa powyżej.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia także pełnomocnika do zgłaszania przystąpień do postępowań 
odwoławczych i skargowych oraz do reprezentowania w toku każdego z tych postępowań, w tym 
także do zgłaszania sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw przez pełnomocnika 
według jego uznania. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia także pełnomocnika do cofnięcia 
i modyfikacji każdej z czynności, o której mowa w niniejszym pełnomocnictwie. Ustala się następujący 
adres do doręczeń:

CZUBLUN TRĘBICKI 
Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 

ul. Solec 18 lok. U12 
00-410 Warszawa

HOLLYWOOD TEXTIL^RVici S pToT

09-200 Sierpc. tro ja n o w ska  2a 
NIP 7761627087 REG 140353224

tsi./Ta* 02-1 275-81-29



| Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operacji
24w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES

Dane właściciela rachunku
Nazwa właściciela Ho l l y w o o d  t e x t il e  s e r v i c e  s p . z  o .o . Adres właściciela

Rachunek właściciela 1 3 1240 56571 1 1 1  0000 5080 7789

Dane kontrahenta/zleceniodawcy
Nazwa Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy Adres

Rachunek 1810301508 0000 ooos 5002 3113

UL. BOJANOWSKA 2A. 
09-200 SIERPC

ul. Rakowiecka 25/27

Szczegóły operacji
Data waluty 

Data księgowania 

Kwota

Tytuł operacji 

Kod operacji 

Op is kodu operacji 

Referencje banku

20.08.2019 

20.08.201916:27:20 

-17,00 PLN

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa u dzielonego adwokatowi Joannie Hołow Ińsklej

020

Przelew krajowy (-)

4590820608903575

Data w ystaw ienia 20.0e.2019 16:28 Strona 1/1
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL13 1240 5657 "111 0000 5080 7789: kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS. 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st 
Warszawy, X I I  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r 
Środki zgromadzone w Banku Pekao S A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG)
Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe. Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga 
stempla i podpisu.



ING Bank Śląski S.A. 
ul. Sokolska 34 
40-086 Katowice

[Potwierdzenie transakcji]
Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: 64001271031 Data księgowania: 20.08.2019 Data transakcji: 20.08.2019

Tytuł operacji:

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie 
art 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz U Nr 72 z 2002 roku, poz 665 z późniejszym i zmianami)

opłata od odwołania w postępowaniu 

prowadzonym przez ZOZ w Łęczycy, w 

trybie przetargu nieograniczonego 

- nr sprawy: ZOZ.ZP.39M3/19

Dane Płatnika:

80 1050 1025 1000 0090 3116 3570 
ING Bank Śląski
"HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
UL.BOJANOWSKA 2A 
09-200 SIERPC
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