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NOZ – 3311/        /               /15

                                     WG  ROZDZIELNIKA  

Nr  sprawy: NOZ -  01 /  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  samochodowych  części  zamiennych,  akumulatorów, 
ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17. , rozstrzygnęło przetarg 
dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części.

Do dnia 28-01-2015 r. do godz. 09:00 wpłynęło 05 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 ofertę jako najkorzystniejszą na poszczególne części:

Część I – Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki MERCEDES:     
Oferta Nr 4 – INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część I została złożona jeszcze jedna oferta: 

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia. 

Część II – Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki RENAULT:  
Oferta Nr 4 – INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część II została złożona jeszcze jedna oferta: 

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.        
 
Część  III  –  Sukcesywna  dostawa  części  zamiennych  do  samochodów  marki  SKODA,  
CITROEN, TOYOTA:  
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Oferta Nr 4 – INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część III została złożona jeszcze jedna oferta: 

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.    

Część IV – Sukcesywna dostawa akumulatorów

Oferta Nr 4 – INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część IV zostały złożone jeszcze 2 oferty:

Oferta Nr 1 –Batcar Spółka Jawna, Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak, Trasa Północna 23, 65-119 
Zielona Góra
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp.  Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.  
Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia. 

Część V – Sukcesywna dostawa ogumienia 

Oferta Nr 5 – Arkon Serwis ul. Jagiellońska 42, 42-202 Częstochowa
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część V została złożona jeszcze jedna oferta: 

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia. 

Część VI – Sukcesywna dostawa olejów

Oferta Nr 4 – INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
- oferta otrzymała 100, 00 pkt ( cena 95 pkt. + termin realizacji 5 pkt.)
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część VI zostały złożone jeszcze 2 oferty:

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
Pzp oraz na podstawie art 90 ust. 3 ustawy Pzp.  Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.  

Oferta Nr 3 –DeKal Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art.  z  art.  89 ust.  1 pkt. 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie w 
dalszej części rozstrzygnięcia.



Uzasadnienie  odrzucenia ofert nr 1, 2, 3.

Oferta Nr 1 –Batcar Spółka Jawna, Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak, Trasa Północna 23, 65-
119 Zielona Góra

Dnia  05.02.2015  roku  Zamawiający  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy Pzp   wezwał  Wykonawcę  do 
uzupełnienia  oferty  złożonej  dnia  27.01.2015  roku  w  postępowaniu  przetargowym  na  dostawę 
samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy 
ul. Bursaki 17.
Zamawiający żądał  od  Wykonawców m.  in.  załączenia  do  oferty  w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 
Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie  zalega z  opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  Powyższe  zaświadczenie  musi  być  wystawione nie  wcześniej  niż  3  m-ce  przed 
upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca załączył do swojej oferty powyższe zaświadczenie wystawione w dniu 27.10.2014 roku. 
Dokument  z  racji  daty wystawienia  jest  nieaktualny.  Zamawiający wezwał  do uzupełnienia  oferty o 
aktualne zaświadczenie, z którego, zgodnie z art 26 ust. 3 ustawy Pzp winno wynikać potwierdzenie 
spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłyną 
termin  składania  ofert  tj.  na  dzień  28.01.2015 r.  Uzupełnione  przez  Wykonawcę dokumenty zostały 
wydane w dniu 30.01.2015 r, to jest 2 dni po terminie składania ofert.  
W związku  z  powyższym  zgodnie  z  art.  24  ust.  2  pkt.  4  ustawy  Pzp  Zamawiający  wyklucza 
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuca ofertę.  

Oferta Nr 2 – RK Niedziałek Hurtownia Sp  z o. o. Al. Warszawska 124, 20-824 Lublin
Dnia 05.02.2015 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3, art 87 ust 1 oraz art 90 ust 1 ustawy Pzp  
wezwał  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnienia  oferty  złożonej  dnia  27.01.2015  roku  w 
postępowaniu przetargowym na dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i olejów 
do magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 w niżej opisanym zakresie.
1. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.4.3. SIWZ wymaga od Wykonawców załączenia do oferty  opłaconej 
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z przedmiotem 
zamówienia o wartości: dla Cz. 1, 2 i 5 co najmniej 200 000,00 zł, dla Cz. 3 i 4  co najmniej 100 000,00  
zł kwoty ubezpieczeniowej. Wykonawca do oferty załączył polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności jednak nie wykazał, że jest ona opłacona.
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego 
opłacenie polisy ubezpieczeniowej, z którego powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień składania ofert.
2. Proponowane przez Wykonawcę ceny ofertowe dla części 1 i części 3 są niższe kolejno o 56,60%, i 
44,66% od wartości zamówienia. Zgodnie z art 90 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający powziął wątpliwości 
co do wystąpienia rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia i możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych  przepisów.  W szczególności  wątpliwości  budzi  fakt,  czy zostały uwzględnione  wszystkie 
elementy wymagane do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanego w 
SIWZ oraz wzorze umowy.

Zamawiający, działając na podstawie art 90 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał do udzielenia wyjaśnień 
oraz  złożenia  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  na  wpływ  na  wysokość  ceny,  w 
szczególności  w  zakresie:  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy 
itp.



Do dnia 10.02.2015 r do godz 9:00 tj terminu, który wyznaczył Zamawiający, Wykonawca nie uzupełnił 
oferty ani nie złożył wyjaśnień
W związku  z  powyższym  zgodnie  z  art.  24  ust.  2  pkt.  4  ustawy  Pzp  Zamawiający  wyklucza 
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia a zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz  art 90 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę.

Oferta nr 3 - DeKal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
Wykonawca w punkcie 5.4 formularza ofertowego stanowiącego zał nr 1 do SIWZ, w miejscu wyznaczonym do 
wpisania deklarowanego terminu realizacji dostaw wpisał  „ 3- 5 ”  dni. Z uwagi na fakt iż termin realizacji dostaw jest 
punktowanym kryterium oceny ofert, a Zamawiający w punkcie 17.1.2 SIWZ określił sposób obliczania punktów za 
pomocą wzoru, taki zapis terminu realizacji uniemożliwia dokonanie wyliczenia punktów. 
W związku  z  powyższym zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę 
Wykonawcy.  

Stosowne umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze 
zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81)  533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................
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