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                                                                                                  Parczew, dnia 29.11.2013r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/18/2013  (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na 
rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami)  Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia może być zawarta. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty 
 

 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% 
                        - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów 
 
 
dla Zadania Nr 3 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono jedną ofertę) 
Kolumna Transportu Sanitarnego „TRIOMED” Sp. z o. o.  
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin 
Wartość oferty wynosi 182 000,00 zł wraz z podatkiem VAT. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 
 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie dla: 
Zadania Nr 1 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 1 kwotę                            
w wysokości 149 120,40 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej do 
udzielenia zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (oferty z najniższą ceną).  
Mając powyższe na względzie, zamawiający unieważnienia Zadanie nr 1 na ww. podstawie prawnej.  
 
Na zadanie 1 wpłynęły 3 oferty: 

1. TRANSPORT SANITARNY USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ 
KUBINIEC  ul. Biernackiego 17, 21-200 Parczew. 

Wartość oferty wynosi 354 420,00 wraz z podatkiem VAT. 

2. MEDICA TRANS S.C., Kozłówka 68D, 21-132 Kamionka 

            Wartość oferty wynosi 520 905,00 wraz z podatkiem VAT. 

3. Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o. o., ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin 

Wartość oferty wynosi 277 800,00 wraz z podatkiem VAT 
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Zadania Nr 2 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 2 kwotę                            
w wysokości 124 267,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej do 
udzielenia zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (oferty z najniższą ceną).  
Mając powyższe na względzie, zamawiający unieważnienia Zadanie nr 2 na ww. podstawie prawnej   
 
  Na zadanie 2 wpłynęły 3 oferty: 

1. TRANSPORT SANITARNY USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ 
KUBINIEC  ul. Biernackiego 17, 21-200 Parczew. 

Wartość oferty wynosi 251 900,00wraz z podatkiem VAT. 

2. MEDICA TRANS S.C., Kozłówka 68D, 21-132 Kamionka 

            Wartość oferty wynosi 541 200,00 wraz z podatkiem VAT. 

3. Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o. o., ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin 
            Wartość oferty wynosi 170 500,00 wraz z podatkiem VAT                                             

  

Z poważaniem 

 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 
 w Parczewie  

               mgr Janusz Hordejuk 

 


