
Częstochowa, dnia  24.04.2014 r.  
MSZ.ZP/3411/07/2014. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 
post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 
przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego,  transportu 
krwi oraz materiałów do bada ń dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego 
z siedzib ą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłoszonego w Biul etynie 
Zamówie ń Publicznych z dnia 03.04.2014 r. pod numerem 11381 4 - 2014. 

 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) SP ZOZ Dyrekcja 
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano oferty 
najkorzystniejsze na poszczególne pakiety, które przedstawiały następujące firmy: 
 
Pakiet Nr I  
F.U.H „SEVEN” Patryk G ęsiarz 
ul. Sikorskiego 120 
42 – 218 Częstochowa   
 
Cena netto/brutto oferty najkorzystniejszej – 54.445,00 PLN  
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
 
W w/w post ępowaniu na Pakiet nr 1 została zło żona jeszcze oferta przez:  
Firmę Transportową „OMEGA” 
ul. Grażyny 6, 42 - 271 Częstochowa 
Ilość punktów przyznana ofercie – 90,28 
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Pakiet Nr II  
Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert. 
Podstawa prawna uniewa żnienia :  
art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
Pakiet Nr III  
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
ul. Kili ńskiego 10  
42 – 202 Częstochowa  
Cena netto/brutto oferty najkorzystniejszej – 507.930,00 PLN  
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 jedyna oferta  
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 



Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 w powiązaniu z art. 24 ust.3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono jednego 
z Wykonawców. W Pakiecie Nr 2 Zamawiający wymagał, aby Wykonawca realizował 
usługi transportu krwi w trybie „Na ratunek” przy użyciu w pełni sprawnych środków 
transportu, odpowiadających wymogom przewidzianym dla transportu specjalistycznego 
dopuszczonego do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniającymi 
warunki dla pojazdów uprzywilejowanych, wyposażonych w niezbędną sygnalizację 
świetlną i dźwiękową potwierdzonym przez właściwego ministra.  

 
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków, określonych w art.22 ust.1 pkt 3 

ustawy PZP do złożonej oferty dołączył - wykaz środków transportu, którymi zamierza 
realizować w/w usługi, jednak bez wskazania, który z nich odpowiada wymogom 
przewidzianym dla transportu specjalistycznego.  

Wykonawca pomimo wezwania, w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących 
w ofercie dokumentów.  
 
Podstawa prawna wykluczenia  
Art.24 ust.2 pkt 4 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 w powiązaniu z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu 
odrzucono ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania.  
 
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).  
 

 
 
ZATWIERDZIŁ 
 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 

 


