
       Zamość, dnia 18 lipca 2018 r.

 AG.ZP.3320.28.         .18

Dotyczy:  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  zadaniach  1  i  3  oraz
unieważnienia postępowania w zakresie zadania 2.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych, informuje,  iż  w  ramach  prowadzonego  postępowania  o
udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  świadczenie
transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i specjalistycznym oraz transportu na
rzecz  osób dializowanych w poszczególnych  zadaniach jako najkorzystniejszą  wybrano
ofertę:
 
Zadanie 1
Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec, ul. Biernackiego
17, 21-200 Parczew

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy  bilans  kryterium  „Cena”  o  znaczeniu  60%,  kryterium
„Wydłużony termin  płatności”  o  znaczeniu  35% i  kryterium „Średni  wiek  pojazdów” o
znaczeniu  5%.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec, ul. Biernackiego
17, 21-200 Parczew – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium
„Wydłużony termin płatności”: ilość uzyskanych punktów – 35,00 pkt., kryterium „Średni
wiek pojazdów”: ilość uzyskanych punktów – 0 pkt; łączna  ilość uzyskanych punktów –
95,00 pkt.
Konsorcjum: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-
447 Lublin i Medassist Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych  punktów  –  34,01  pkt,  kryterium „Wydłużony  termin  płatności”: ilość
uzyskanych  punktów – 35,00 pkt.,  kryterium „Średni  wiek pojazdów”: ilość uzyskanych
punktów – 5,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 74,01 pkt.

Zadanie 3
Konsorcjum: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-
447 Lublin i Medassist Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Wydłużony termin płatności” o znaczeniu 40%. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Konsorcjum: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-
447 Lublin i Medassist Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków – kryterium „Cena”: ilość
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uzyskanych  punktów  –  60,00  pkt,  kryterium  „Wydłużony  termin  płatności”:  ilość
uzyskanych punktów – 40,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec, ul. Biernackiego
17, 21-200 Parczew – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów – 54,38 pkt, kryterium
„Wydłużony  termin  płatności”:  ilość  uzyskanych  punktów  –  40,00  pkt.;  łączna  ilość
uzyskanych punktów – 94,38 pkt.
Usługi  Transportowe An-Mar Marcin Janas,  ul.  Wodna 5a,  74-100 Gryfino – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 40,52 pkt, kryterium „Wydłużony termin płatności”:
ilość uzyskanych punktów – 40,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 80,52 pkt.
Gregor  –  Trans  Grzegorz  Chudzik,  ul.  Mickiewicza  9a,  83-200  Starogard  Gdański –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów – 34,53 pkt, kryterium „Wydłużony termin
płatności”:  ilość  uzyskanych  punktów –  40,00 pkt.;  łączna  ilość  uzyskanych  punktów –
74,53 pkt.

Umowy zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Jednocześnie  zamawiający  informuje,  iż  przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione w zadaniu 2.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert w  przedmiotowym postępowaniu zamawiający podał
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych zadań.
Dla zadania 2 jest to kwota 60 000,00 zł. 
Cena oferty wykonawcy konsorcjum: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. i
Medassist Sp. z o.o., który jako jedyny z o y  ofertł ż ł ę w zadaniu 2 wynosi 1 388 800,00 zł. i
przewyższa kwotę przeznaczoną o 1 328 800,00 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej do ceny oferty z najniższą ceną.
W zwi zku z powy szym post powanie w zakresie zadania 2 nale y uniewa ni  na mocyą ż ę ż ż ć
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, który brzmi: „Zamawiaj cy uniewa nia post powanie oą ż ę
udzielenie zamówienia je eli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cenż ż ą ą
przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia,ż ę ą ą ć
chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny najkorzystniejszej oferty”.ż ą ż ę ć ę ę

Dyrektor
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lek. med. Andrzej Mielcarek 
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