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/2016

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportu
sanitarnego” o sygn DZP/36PN/2016, wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę,
którą złożył Wykonawca:
OFERTA NR 1
UNIA BRACKA Sp. z o.o.
Ul. Konstytucji 89
41-906 Bytom
Pakiet nr 1 Transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem specjalistycznym w składzie zgodnym
z wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medyczny:



Całkowita wartość usług transportu sanitarnego brutto: 250 140,00 zł
Termin płatności: 60 dni

Pakiet nr 2 - Transport sanitarny pacjentów karetką z zespołem podstawowym w składzie zgodnym z
wymaganiami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym






Całkowita wartość usług transportu sanitarnego brutto: 76 500,00 zł
Termin płatności: 60 dni
Warunki gwarancji - usługa o charakterze ciągłym
Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami SIWZ - w przypadku transportu
sanitarnego realizowanego w trybie planowym pracownik Zamawiającego zleci Wykonawcy
realizację transportu z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Natomiast w przypadku
transportu sanitarnego realizowanego w trybie pilnym rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi
najpóźniej do 30 minut od zgłoszenia.

Punktacja przyznana ofercie została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę:
 Oferta nr 1 – UNIA BRACKA Sp. z o.o., ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom
2. Zamawiający informuje, że nie wyklucza Wykonawcy ani nie odrzuca oferty z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie dla wszystkich Pakietów, zgodnie z art.
94 ust. 2 pkt 1a Ustawy pzp przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2.
4. Zamawiający o terminie podpisania umowy powiadomi odrębnym pismem.

Załączniki:
1. Punktacja
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