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Puszczykowo, dnia 7 czerwca 2017 r. 
Szp.12/9/7/17 
 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

 
świadczenie usług transportu sanitarnego 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie 
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) – zwanej dalej Ustawą, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
Część nr 1 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Adres: ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań 
Otrzymana liczba punktów: 100 
 
Część nr 2 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Adres: ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań 
Otrzymana liczba punktów: 100 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie 
zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu 
zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:  

 
1) ATRANSMED Sp. z o.o. 

Adres: os. Bolesława Śmiałego 23/34, 60-682 Poznań 
w zakresie Części nr 1 i 2. 

 
Pismem z dnia 2 maja 2017 r., Wykonawca został wezwany do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny – wyjaśnienia powinny zawierać szczegółową kalkulację cenową 
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odnoszącą się do wykonania całego przedmiotu zamówienia – popartą dowodami, w szczególności ze 
wskazaniem jakie czynniki i w jakim zakresie wpłynęły na obniżenie ceny. 
Wyjaśnienia Wykonawcy, zawarte w piśmie z dnia 4 maja 2017 r., były nieprecyzyjne oraz ogólne. Wykonawca 
nie wskazał wysokości poszczególnych czynników mających wpływ na cenę oferty, jak również nie przedstawił 
dowodu (kalkulacji) potwierdzającego poziom ceny. Nadto, Zamawiający nie był w stanie stwierdzić, jaki zysk 
przyjął Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 
Pismem z dnia 15 maja 2017 r., Wykonawca został zobowiązany do udzielenia wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – potwierdzonych przez załączoną kalkulację cenową ze 
wskazaniem jakie czynniki (koszt utrzymania zespołów w gotowości z podaniem ich ilości, koszt wykorzystania 
pojazdów z podaniem ich ilości, koszt artykułów medycznych, koszt obsługi logistycznej) oraz w jakim zakresie 
wpłynęły na cenę. 
Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia, w piśmie z dnia 18 maja 2017 r., należy uznać za niepełne i wybiórcze, 
odnoszące się tylko do części kosztów wykonania zamówienia. Informacje   na   temat   możliwych   
i   dostępnych  Wykonawcy poziomów poszczególnych elementów kosztotwórczych i oszczędności względem 
cen oferowanych przez inne podmioty, są niewystarczające, nieweryfikowalne, nieudowodnione, a przede 
wszystkim niewiarygodne. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Wybranie oferty z rażąco niską ceną stwarza zagrożenie 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, który taką ofertę złożył. Składając wyjaśnienia, 
Wykonawca nie wskazał żadnych obiektywnych czynników uzasadniających sposób kalkulacji ceny, co winno 
skutkować odrzuceniem oferty jako zawierającej cenę rażąco niską. 
Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 
w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy. 
 

2) P.U. PRO-MED. Jerzy Prądzyński 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Adres: ul. Modrzewiowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń 
w zakresie Części nr 2. 
W przedmiotowym postępowaniu termin związania ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wynosił 30 
dni od ostatecznego terminu składania ofert, który upływał w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Zgodnie 
z art. 85 ust. 5 Ustawy, 30-dniowy termin związania ofertą upływał w dniu 27 maja 2017 r.  
Pismem z dnia 19 maja 2017 r., Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą o 60 dni. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 r. 
do godz. 12:00. Milczenie Wykonawcy w tym zakresie oznacza brak zgody na przedłużenie przez niego okresu 
związania ofertą. 
Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy. 
 
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 
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Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja 
 

Część nr 1 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Punktacja  

w kryterium cena 

1. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Adres: ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań 

100 

2. 

ATRANSMED Sp. z o.o. 

os. Bolesława Śmiałego 23/34 

60-682 Poznań 

Oferta odrzucona 

 
Część nr 2 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Punktacja  

w kryterium cena 

1. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Adres: ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań 

100 

2. 

ATRANSMED Sp. z o.o. 

os. Bolesława Śmiałego 23/34 

60-682 Poznań 

Oferta odrzucona 

3. 

P.U. PRO-MED Jerzy Prądzyński 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Adres: ul. Modrzewiowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Oferta odrzucona 

 

 

 
 
 
 
 
 


