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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wief Publicznych
Af . Powstafic6w Wielkopolskich 72, 7O-LLL Szczecin
Tef. (0-91) 466 LO 86 do 88 fax 466 11 13
Szczecin, dn. 24.02.20t6 r.
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w sprawie: uslugi w zakresie transpottu sanitarnego pacjent6w siedzqcych, lezzlcych, os6b dializowanych, przewoz6w
krwi i innych material6w biologicznych oraz przewozv Zespolu Transplantacyjnego SPSK-2"

Na podstawie art.92 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r"

Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,

ze dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania.
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resv wyko n awc6w.

lct6

rzv zlozyl i ofe

Oferta nr 1: Kolumna Transpottu Sanitarnego ,,Triomed"

rlg
4 20-447 Lublin

Sp. z o.o. ul, Diamentowa

blwvkonawcv, kt6rzv zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zam6wienia
nie wykluczono iadnego wykonawcy
Elwylqnawcy. kt6rych oferty zostaly

od rzucone

:

nie odrzucono 2adnej oferty
gl)gpo5r6d waznych ofeft za najkorzvstnieisz4 zostala uznana

Ofefta nr 1: Kolumna Transpottu Sanitarnego ,,Triomed"
Cena oferty brutto : 8.868.420,00 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 byla jedyn4
elslrcszqzenie ocenv i

por6wn

Nr

oferta nr 1 zlozona orzezl4ry(qnatt/egi

Sp. z o.o. ul. Diamentowa

4 20-447 Lublin

vrra2nq ofertq,

rvch ofert wraz z punktacja w kazdvm kryterium oraz lAczn4 punktacjq
Liczba pkt w
kryterium 1: cena

Wykonawca

oferly

Liczba pkt w
kryterium 2:

-

LECZna
pu n ktacjar

termin

95o/o

platno6ci - 5%
Kolumna Transportu Sanitarnego
,,Triomed" Sp. z o,o., Lublin

1

Rozstnzyqniecie postepowa

95

5

100

n ia :

Zamawiajqcy uniewaznia postqpowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt

4 ustawy z

clnia 29 stycznia 2004

r.

pranro

zarn6wiei publicznych,

na podstawie art. 93 ust, 1. pkt 4 ustawy Prawo zarn6wief publicznych (Dz. lJ. z 2015 r.,
poz. 2764), gdy2 cena ofety z nalni2szq kwotq przewyzsza kwotq, jak:A Zamawiajqcy zamierza przeznacz\tc
Uzasetdnienie prawne:

na

sfi

nansowanie zam6wienia.

UziSStclnielie fal(vczne: Zamawiajqcy przeznaczyl na sfinansowanie zam6wienia Srodki w wysoko6ci:

-

nia

-

ni

caloSi: 4.618,036,80 zl brutto, w tym:

rutto.

- na zam6wienie uzupelniajqce: 1.539.345,60 zl brutto 3.854.680,00 zl brutto
WarE_oSq pfertv wynosi 8.868.420,00 zl brutto.
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