Ostrów Wielkopolski, dnia 07.09.2020 r.

Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym
postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na naprawy, przeglądy, konserwacje, usługi
wulkanizacyjne oraz badania techniczne ambulansów systemowych, transportowych
oraz pojazdów administracyjnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim. Znak sprawy: FDZP.226.23.2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 poz. 1843). Zamawiający udzieli zamówienia publicznego następującym Wykonawcom:
- PAKIET nr 1: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
systemowych:
AUTO – TRADE Marian Glinkowski, Topola Mała, ul. Odolanowska 59, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
Cena netto: 114 938,34 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych
trzydzieści cztery grosze )
W tym stawka VAT 23 %
Cena brutto: 141 374,16 zł (słownie: sto czterdzieści jeden złotych trzysta siedemdziesiąt cztery złote
szesnaście groszy)
Suma punktów, które otrzymała oferta: 97 pkt.
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XVI SIWZ:
a) Cena: 60 pkt.
b) Gwarancja na świadczoną usługę/naprawę na okres: 10 pkt.
c) Cena brutto za roboczogodzinę: 10 pkt.
d) Marża na części: 7 pkt.
e) Cena brutto za 1 kilometr holowania: 10 pkt.
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia
wszystkie wymagania opisane w SIWZ.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 1 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 1 nie odrzucono żadnej oferty.
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Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 1:
AUTO PARTNER Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Spółka Jawna, Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz, Ociąż, ul. Ostrowska 6, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
Suma punktów, które otrzymała oferta: 84,94 pkt.
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XVI SIWZ:
a) Cena: 47,19 pkt.
b) Gwarancja na świadczoną usługę/naprawę na okres: 10 pkt.
c) Cena brutto za roboczogodzinę: 8,82 pkt.
d) Marża na części: 10 pkt.
e) Cena brutto za 1 kilometr holowania: 8.93 pkt.
- PAKIET nr 2: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
transportowych oraz pojazdów administracyjnych:
AUTO – TRADE Marian Glinkowski, Topola Mała, ul. Odolanowska 59, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
Cena netto: 298 558,32 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt
osiem złotych trzydzieści dwa grosze )
W tym stawka VAT 23 %
Cena brutto: 367 226,73 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwieście dwadzieścia sześć
złotych siedemdziesiąt trzy grosze)
Suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt.
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XVI SIWZ:
a) Cena: 60 pkt.
b) Gwarancja na świadczoną usługę/naprawę na okres: 10 pkt.
c) Cena brutto za roboczogodzinę: 10 pkt.
d) Marża na części: 10 pkt.
e) Cena brutto za 1 kilometr holowania: 10 pkt.
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia
wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 2.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie odrzucono żadnej oferty.
- PAKIET nr 3: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
systemowych:
AUTO – TRADE Marian Glinkowski, Topola Mała, ul. Odolanowska 59, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
Cena netto: 138 374,73 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote
siedemdziesiąt trzy grosze )
W tym stawka VAT 23 %
Cena brutto: 170 200,91 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt
jeden groszy)
Suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt.
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XVI SIWZ:
a) Cena: 60 pkt.
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b) Gwarancja na świadczoną usługę/naprawę na okres: 10 pkt.
c) Cena brutto za roboczogodzinę: 10 pkt.
d) Marża na części: 10 pkt.
e) Cena brutto za 1 kilometr holowania: 10 pkt.
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia
wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 3.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 3 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 3 nie odrzucono żadnej oferty.
- PAKIET nr 4: Usługi wulkanizacji i wymiany opon ambulansów oraz samochodów
administracyjnych:
AUTO – TRADE Marian Glinkowski, Topola Mała, ul. Odolanowska 59, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
Cena netto: 32 040,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterdzieści złotych)
W tym stawka VAT 23 %
Cena brutto: 39 409,20 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych
dwadzieścia groszy)
Suma punktów, które otrzymała oferta: 90 pkt.
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XVI SIWZ:
a) Cena: 60 pkt.
b) Gwarancja na świadczoną usługę na okres: 10 pkt.
c) Gwarancja na części: 0 pkt.
d) Marża na opony: 10 pkt.
e) Cena brutto za przechowywanie kół i opon: 10 pkt.
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia
wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 4.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 4 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 4 nie odrzucono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843.):
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019
poz. 1843):
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.
1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną
ofertę.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Piotr Skoczylas
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