Zielona Góra, dnia 11.06.2019 r.
Do Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ II
PO UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli powyżej 221.000,00 euro na Świadczenie usług
transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w
stanie zagrożenia życia, transport na dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta
do innego podmiotu leczniczego, transport do domu), materiałów biologicznych (krwi i materiałów
krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań), zespołu ds. transplantacji, narządów i transportu
zaopatrzeniowego, oraz innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 7 dni w tygodniu, nr
referencyjny: TZ.372.99.2018, 2019/S 036-081407
Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
Komisja przetargowa wnosi o zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 92. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.

INFORMACJE OGÓLNE

W terminie składania ofert, czyli do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godziny 10:30 za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wpłynęły
3 (trzy) oferty. Otwarto 2 oferty, 1 oferta nie została otwarta z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbyło się w tym samym dniu o godzinie 11:00
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2.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ wraz z uzasadnieniem

Zamawiający udziela zamówienia publicznego w
najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów, tj.:

przedmiotowym

postępowaniu

Wykonawcy

z

Lider: Agamed Transport Medyczny Romuald Barej, ul. Deszczowa 47, 85-467 Bydgoszcz
Partner: NZOZ Ermed Robert Zając, ul. Kolonijna 5, 85-470 Bydgoszcz
Z ceną oferty brutto 4 934 539,40 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego.
Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszych:
W wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ww. Wykonawca uzyskał
najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Po zbadaniu złożonej oferty przez ww. Wykonawcę (na podstawie art. 24aa ustawy PZP) Komisja przetargowa
stwierdziła, że:

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
2. Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę, którą to uznano za ofertę najkorzystniejszą
tj. ofertę z największą ilością przyznanych punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym
postępowaniu:
Cena ofertowa: waga – 100 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 punktów
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację

3.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr
oferty

1

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Punktacja uzyskana w kryterium
Cena oferty brutto: waga – 100 pkt

GREGOR TRANS Grzegorz Chudzik
ul. Mickiewicza 9a,
83-200 Starogard Gdański

Cena oferty brutto: waga -100 pkt
68,45 pkt
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2

4.

Konsorcjum
Lider: Agamed Transport Medyczny
Romuald Barej
ul. Deszczowa 47
85-467 Bydgoszcz
Partner: NZOZ Ermed Robert Zając
ul. Kolonijna 5
85-470 Bydgoszcz

Cena oferty brutto: waga -100 pkt
100,00 pkt

WNIOSEK W SPRAWIE TERMINU I MIEJSCA PODPISANIA UMOWY

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane)
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty – pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie
Wykonawcy.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w
sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zyty 26 w Zielonej
Górze w dniu 24.06.2019 r. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.

Zamawiający:
Prezes Zarządu
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale
...............................................................

W dniu 11.06.2019 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcom, który złożyli oferty, pocztą
elektroniczną na adres podany w ofercie oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
(bip.szpital.zgo.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne”).
Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma pocztą elektroniczną na
adres tz1@szpital.zgora.pl.W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało Odebrane i
że jest czytelne
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