Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

DZP/40PN/2014
DZP/
/

Zabrze, dn. 16.01.2015.r.

/2015

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportu sanitarnego”
Nr sprawy DZP/40PN/2014, wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożył
Wykonawca:
OFERTA NR 1
Transport sanitarny „Raptim” Henryk Smolarczyk
ul. Szczecińska 48
41-814 Zabrze
Pakiet nr 3
Całkowita wartość usług transportu sanitarnego brutto: 23 660,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30 min.
Punktacja przyznana ofertom została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty:
 Oferta nr 1 – Transport sanitarny „Raptim” Henryk Smolarczyk, ul. Szczecińska 48, 41-814 Zabrze
 Oferta nr 2 – UNIA BRACKA Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom
2. Zamawiający informuje, że nie wyklucza żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
3. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp odrzuca ofertę nr 2 – UNIA
BRACKA Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom w zakresie Pakietu nr 4
Szczegółowe informacje dotyczące odrzucenia oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
4. Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie:
- Pakietu nr 1 oraz Pakiet nr 2 zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp.
- Pakietu nr 4 zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia postepowania w zakresie Pakietu nr 1,2,4 wraz
z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
5. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie dla Pakietu nr 3, zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 Ustawy pzp, po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faksem tj. po 21.01.2015
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6. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w części XXIII pkt 5, Wykonawca przed
podpisaniem umowy ma obowiązek złożyć aktualną (ważną) umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości nie niższej:
Pakiet 3 - niż 32 100,00 zł brutto,
7. Zamawiający o terminie podpisania umowy powiadomi odrębnym pismem.

Załączniki:
1. Punktacja
2. Odrzucenie Oferty nr 2 UNIA BRACKA Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom w zakresie Pakietu nr 4
3. Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 1,2,4
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