
Szczecin, dnia 22.02.2017 r.

ZZ-2380-17/17

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego w procedurze zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szczepień

ochronnych dla policjantów i pracowników Policji garnizonu zachodniopomorskiego”

             

dotyczy Części 1 - Szczecin

             Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

ul. Bolesława Śmiałego 33

70-347 Szczecin

za cenę brutto 150 050,00 zł.

Uzasadnienie faktyczne:  Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę spełnia

wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  oraz  wykazał  brak  podstaw  wykluczenia

z postępowania.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  ogłoszeniu.  Oferta  została  najwyżej  oceniona  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ogłoszenia. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Lp. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

1 5 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia

i Profilaktyki

ul. Bolesława Śmiałego 33

70-347 Szczecin

Cena – 70,00

Dostępność lekarza oraz 

pielęgniarki – 30,00

Razem :  100,00



2 1 EVOMED Sp. z o.o.

ul. Stanisława Dubois 27

71-610 Szczecin

Cena – 49,85

Dostępność lekarza oraz 

pielęgniarki – 30,00

Razem :  79,85

3 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44

70-382 Szczecin

Cena – 45,41

Dostępność lekarza oraz 

pielęgniarki – 30,00

Razem :  75,41

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamówienie  jest  udzielane w  procedurze zamówienia  na usługi  społeczne na podstawie art.  138o uPzp.

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp. 

dotyczy Część 2 - Koszalin

             Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2 (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

MEDICAL BETA Sp. z o.o.

ul. H. Modrzejewskiej 15

75-721 Koszalin

za cenę brutto 103 125,00 zł.

Uzasadnienie faktyczne:  Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą w części 2, nie podlega odrzuceniu

i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofer-

tę spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz wykazał brak podstaw wyklucze-

nia

z postępowania.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  ogłoszeniu.  Oferta  została  najwyżej  oceniona  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ogłoszenia. 



2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Lp. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

1 2 MEDICAL BETA Sp. z o.o.

ul. H. Modrzejewskiej 15

75-721 Koszalin

Cena – 70,00

Dostępność lekarza oraz 

pielęgniarki – 30,00

Razem :  100,00

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamówienie  jest  udzielane w  procedurze zamówienia  na usługi  społeczne na podstawie art.  138o uPzp.

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp. 

dotyczy Części 3 - Gryfice

             Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3 (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

Zespół Lekarzy Rodzinnych „Wysoczańscy”

ul. Dworcowa 2

72-300 Gryfice

za cenę brutto  50 731,66 zł.

Uzasadnienie faktyczne:  Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą w części 3, nie podlega odrzuceniu

i  uzyskała  największą ilość punktów w łącznej  ich ocenie.  Wykonawca, który złożył  najkorzystniejszą

ofertę  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  oraz  wykazał  brak  podstaw

wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  ogłoszeniu.  Oferta  została  najwyżej  oceniona  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ogłoszenia. 



2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Lp. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

1 4 Zespół Lekarzy Rodzinnych „Wysoczańscy”

ul. Dworcowa 2

72-300 Gryfice

Cena – 70,00

Dostępność lekarza oraz 

pielęgniarki – 0,00

Razem :  70,00

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamówienie  jest  udzielane w  procedurze zamówienia  na usługi  społeczne na podstawie art.  138o uPzp.

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


