Jastrzębie – Zdrój, 30.12.2015 r.

BZP/38/382-39/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi transportu sanitarnego (BZP /38/382-39/15)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą
w Jastrzębiu - Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi transportu sanitarnego (BZP /38/382-39/15) Zamawiający zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet 1 – Transport sanitarny pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) z opieką średniego personelu
medycznego
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Liczba punktów:
kryterium
Nazwa (firma) siedziba
Nr
Cena (koszt) – 80 %
i adres Wykonawców, którzy złożyli
Wartość brutto
oferty
Jakość usługi (wiek pojazdów)
ofertę
- 20%
RAZEM 100%
Falck Medycyna sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 95
521 500,00 zł
5
80,00 pkt +20,00 pkt = 100 pkt
01-102 Warszawa
Złożono jedną ofertę niedpodlegającą odrzuceniu
Pakiet 6 – Transport sanitarny pacjentów (dorosłych) karetką z zespołem lekarskim
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Liczba punktów:
kryterium
Nazwa (firma) siedziba
Nr
Cena (koszt) – 80 %
i adres Wykonawców, którzy złożyli
Wartość brutto
oferty
Jakość usługi (wiek
ofertę
pojazdów) - 20%
RAZEM 100%
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach
3
ul. Powstańców 52
866 450,00 zł
80,00 pkt +20,00 pkt = 100 pkt
40-024 Katowice

Drugą ofertę złożył Wykonawca
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 80 %
Jakość usługi (wiek pojazdów)
- 20%

RAZEM 100%

5

Falck Medycyna sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 95
01-102 Warszawa

1 003 470,00 zł

69,08 pkt +20,00 pkt = 89,08
pkt

Złożono dwie oferty niedpodlegające odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.).
Ponadto Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym unieważnia:
A:
Pakiet 5 – Transport sanitarny pacjentów (dzieci od 1 miesiąca życia do 18 roku życia) karetką z zespołem
lekarskim
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w w/w pakiecie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na w/w pakiet w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
składania ofert nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.
B:
- Pakiet 2 – Transport sanitarny pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) bez opieki medycznej
-Pakiet 4 – Transport sanitarny pacjentów dializowanych (bez opieki i z opieką - dotyczy pacjentów
leżących)
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w powyższych pakietach, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na pakiety nr 2 i 4 złożone oferty, znacznie przewyższyły kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
C:
- Pakiet 3 – Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości itp.)
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w powyższym pakiecie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym złożona oferta na pakiet nr 3 podlega odrzuceniu przez
Zamawiającego.
Z poważaniem
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