Uczestnicy postępowania
Nasz znak:

PI.TPZPoz.2600.153(3).17.MKU

Data:

16 stycznia 2018 roku

Sprawa: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2 (PI.TPZPoz.2600.153.2017)

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, jako Zamawiający, działając na
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu na Świadczenie usług
medycznych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. ofertę najkorzystniejszą w zakresie części nr 2 złożył
Wykonawca:

Nr
oferty

2

Nazwa i adres Wykonawcy

Ośrodek Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 81, 63-400 Ostrów Wlkp.

Ilość pkt
Razem ilość
Ilość pkt
otrzymanych otrzymanych
otrzymanych
w kryterium pkt w kryterium
w kryterium
- termin
cena i termin
- cena
płatności
płatności
98,00

0,00

98,00

Oferta otrzymała maksymalną liczbę 98,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium
w niej przyjętych.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu w zakresie ww. części zostały złożone następujące
oferty:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

1

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22,63-400 Ostrów Wlkp.

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poliklinika” Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

Razem ilość
Ilość pkt
otrzymanych
Ilość pkt
otrzymanych
pkt w
otrzymanych
w kryterium
kryterium
w kryterium
- termin
cena i
- cena
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termin
płatności
83,94

0,00

83,94

Oferta odrzucona

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp,
Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
W zestawieniu rzeczowo – cenowym w poz. 21 Wykonawca wskazał cenę za badanie psychologiczne
niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na
stanowisku kierowcy
Zgodnie z Rodziłem XII pkt. 3 SIWZ cena za badanie psychologiczne powinna być wyliczone zgodnie ww.
Rozporządzeniem i wynosić 150 zł. Wykonawca wskazał kwotę w wysokości 50 zł.
W Rozdziale XII ust. 4 SIWZ Zamawiający wyraźnie wskazał, iż wskazanie stawek opłat innych niż wymienione
w ust. 3 będzie skutkować koniecznością odrzucenia oferty.
Ponadto w zakresie część nr 2 Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, iż usługi świadczone będę w
miejscowości Kalisz, a zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ usługi świadczone mają
być w miejscowości Ostrów Wlkp.
Na powyższe rozstrzygnięcie przysługują Państwu prawa, określone w Dziale VI ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, iż przewiduje zawarcie umowy w dniu 29.01.2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Pionu
Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań (I piętro, pokój nr 129). Jeżeli nie
będą Państwo mogli przybyć we wskazanym terminie uprzejmie proszę o niezwłoczne dostarczenie pisemnego
wniosku o przesłanie umowy pocztą.

Ponadto prosimy o niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu na adres e-mail przetargi@poznan.poczta-polska.pl
danych niezbędnych do przygotowania umowy tj.
−

określenie: osoby/osób którzy będą podpisywać umowę (imię i nazwisko oraz tytuł),

−

adresu e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał zatwierdzone rozliczenie (zgodnie z § 6 ust. 1
umowy),

−

osoby do kontaktów (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail)

−

nr rachunku bankowego, na które będzie przekazywane wynagrodzenie.
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