
 Lublin, dn. 31-03-2015 r.

NOZ – 3311/  19  /               /15

                                     WG  ROZDZIELNIKA  

Nr  sprawy: NOZ -  02 / 15           

Wojewódzkie  Pogotowie  Ratunkowe  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
w Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z   2013 roku poz. 907 ze zm.)   – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
informuje,  iż  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na dostawę  paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR  SP 
ZOZ w Lublinie  przy ul.  Bursaki  17, rozstrzygnęło  przetarg  dokonując  wyboru  najkorzystniejszych  ofert  na 
poszczególne części.

Do dnia 12-03-2015 r. do godz. 09:00 wpłynęło 07 ofert na poszczególne części.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z treścią ofert dokonała ich wnikliwej analizy i oceny,  zgodnie z 
kryteriami ocen zawartymi w SIWZ i wybrała nw oferty jako najkorzystniejsze na poszczególne części:

Część I –   benzyna bezołowiowa Pb- 98  :         
Oferta Nr 6 – Orlen Paliwa Sp z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena – 97,00 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część II –   benzyna bezołowiowa Pb- 95  :      
Oferta Nr 6 – Orlen Paliwa Sp z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena – 97,00 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część II została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 7 – PetroDom Venna Sp. z o.o., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska
- oferta otrzymała 99,32 pkt ( cena – 96,32 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Oferta  nie  została  odrzucona  i  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  nie  został  wykluczony  z  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Część III –    olej napędowy (letni, przejściowy i zimowy) ON:  
Oferta nr 7 – PetroDom Venna Sp. z o.o., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska
- oferta otrzymała 100,00 pkt ( cena – 97,00 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część III została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 6 – Orlen Paliwa Sp z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
- oferta otrzymała 99,74 pkt ( cena – 96,74 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Oferta  nie  została  odrzucona  i  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  nie  został  wykluczony  z  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Część IV –  gaz propan-butan LPG:
Oferta nr 2 – Barter S.A. ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
- oferta otrzymała 100,00 pkt ( cena – 97,00 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część IV zostały złożone jeszcze 4 oferty:



Oferta nr 1 – Chem-Line Sp. z o.o., ul. Dworcowa 15, 09-402 Płock
- oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy  Pzp. 
Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.

Oferta nr 3 – Gaspol S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
- oferta otrzymała 90,83 pkt ( cena – 87,83 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Oferta  nie  została  odrzucona  i  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  nie  został  wykluczony  z  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta nr 4 – TEZET S.A., ul. Puławska 38, 20-822 Lublin
- oferta otrzymała 95,96 pkt ( cena – 92,96 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Oferta  nie  została  odrzucona  i  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  nie  został  wykluczony  z  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta nr 5 – Marian Janiszek i Wspólnicy Sp.J MAR-ROM, Dobrut 18 B, 26-505 Orońsko
- oferta otrzymała 88,15 pkt ( cena – 85,15 pkt. + termin płatności za dostarczane paliwo – 3,00 pkt.)
Oferta  nie  została  odrzucona  i  Wykonawca,  który  złożył  tę  ofertę  nie  został  wykluczony  z  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie  odrzucenia ofert nr 1
Z uwagi na fakt iż wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust 8, Zamawiający żądał zabezpieczenia oferty stosownym wadium. Zgodnie z pkt 9 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia warunkiem przystąpienia do przetargu było wniesienie wadium o wartości: 
Część I – 24.000,00 zł, Część II – 85.800,00 zł, Część III – 387.600,00 zł, Część IV – 29.250,00 zł,
Wykonawca składając ofertę na część IV- gaz propan-butan LPG, do dnia składania ofert tj 12.03.2015 r do godz 
9:00 wpłacił wadium w wysokość 24.000,00 zł. W związku z tym, że we wskazanym terminie Wykonawca nie 
złożył wymaganego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca został wykluczony z 
postępowania a oferta została odrzucona.  

W związku z powyższym oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 
24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

Stosowne umowy zostaną podpisane z Wykonawcami z zachowaniem terminów, o których mowa w art 94 ustawy Pzp.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu 
dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00 lub e-mail: abi@pogotowie.lublin.pl
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................


