Lublin, dn. 26.03.2020 r.
NZP.JG.25.02.4. 1568 .2020

Wg rozdzielnika

Nr sprawy: NZP.25.02.20

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 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp”
- informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów, olejów i ogumienia do
Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17 rozstrzygnęło przetarg dokonując wyboru najkorzystniejszych
ofert na poszczególne części:
Do dnia 13.03.2020 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 oraz wybrała nw. oferty jako
najkorzystniejsze na poszczególne części:
Część 1 - część zamienne
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

54,88

40,00

94,88

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 2 - część zamienne
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

49,78

40,00

89,78

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Część 3 - część zamienne
Wykonawca:

1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

48,78

40,00

88,78

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 4 - część zamienne
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

31,90

40,00

71,90

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 5 - część zamienne
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

51,84

40,00

91,84

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 6 - część zamienne
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

34,63

40,00

77,63

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 7 - akumulatory
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

51,88

40,00

91,88

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3 Oferta nr 7. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Motozbyt K. Siek,
ul. Szczebrzeska 13, 22-400 Zamość

-

-

-

-

-

-

-

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.

4 Oferta nr 1. MOTO CENTER Łukasz Piotrowski, ul. Batalionów Chłopskich
123, 25-671 Kielce

-

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.

5 Oferta nr 2. MOTO CENTER Magdalena Piotrowska, ul. Batalionów
Chłopskich 123, 25-671 Kielce

-

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.
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Część 8 - oleje silnikowe
Wykonawca:
1 Oferta nr 6. Inter Cars S. A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

-

-

-

Cena

Termin dostaw
cząstkowych

Suma
punktów

60,00

40,00

100,00

45,85

40,00

85,85

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 5. Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Uzasadnienie w dalszej części rozstrzygnięcia.

Część 9 - ogumienie
Wykonawca:
1 Oferta nr 4. Moto Budrex Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 291,
85-438 Bydgoszcz
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

2 Oferta nr 3. Handlopex S. A., ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa

Oferta nie została odrzucona a Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie odrzucenia oferty firmy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Motozbyt K. Siek, ul. Szczebrzeska 13, 22-400
Zamość:
Zamawiający w punkcie 3.3. SWIZ szczegółowo określa wymagany termin dostaw cząstkowych do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z zapisami
SIWZ Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania
jednak nie później niż od 1 do 24 godz. zadeklarowanej w złożonej ofercie. Termin realizacji dostawy jednostkowej jest to czas liczony od
chwili zgłoszenia zapotrzebowania na daną partię asortymentu złożonego w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych
od pracy. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w godzinach 8:00-14:00 w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
składając ofertę określa w pełnych godzinach: od 1 do 24 oferowany termin realizacji dostaw jednostkowych. Termin realizacji dostaw cząstkowych jest
parametrem punktowanym, o którym mowa w pkt. 13.1. SIWZ.
Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Motozbyt K. Siek, ul. Szczebrzeska 13, 22-400 Zamość składając
ofertę zaproponował termin dostawy: 48 godz. czyli nie zgodnie z opcjami realizacji dostaw określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ.
Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie odrzucenia oferty firmy MOTO CENTER Łukasz Piotrowski, ul. Batalionów Chłopskich 123, 25-671 Kielce:
Zamawiający w punkcie 3.3. SWIZ szczegółowo określa termin dostaw cząstkowych do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania
jednak nie później niż od 1 do 24 godz. zadeklarowanej w złożonej ofercie. Termin realizacji dostawy jednostkowej jest to czas liczony od
chwili zgłoszenia zapotrzebowania na daną partię asortymentu złożonego w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w godzinach 8:00-14:00 w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca składając ofertę określa w pełnych godzinach: od 1 do 24 oferowany termin realizacji dostaw jednostkowych. Termin dostaw cząstkowych
jest parametrem punktowanym, szczegółowo opisanym w 13.1. SIWZ.
Wykonawca: MOTO CENTER Łukasz Piotrowski, ul. Batalionów Chłopskich 123, 25-671 Kielce składając ofertę zaproponował
termin dostawy: 14 30 godz. czyli nie zgodnie z opcjami realizacji dostaw określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający zgodnie z pkt 3.3 oraz 13.1 SIWZ wymagał określenia przez Wykonawcę jaką ilość godzin Wykonawca będzie
potrzebował na zrealizowanie dostawy od momentu złożenia zamówienia, przy zastrzeżeniu, że zamówienia mogą być
składane od godz 8:00 do godz 14:00. Ponadto, takie określenie terminu realizacji dostaw cząstkowych przez Wykonawcę
uniemożliwia prawidłowe wyliczenie punktów w kryterium oceny ofert dot. terminu realizacji dostaw cząstkowych przez
Zamawiającego wg wzoru określonego w pkt 13.1 SIWZ.

Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie odrzucenia oferty firmy MOTO CENTER Magdalena Piotrowska, ul. Batalionów Chłopskich 123, 25-671 Kielce:
Zamawiający w punkcie 3.3. SWIZ szczegółowo określa termin dostaw cząstkowych do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca
składając ofertę zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania jednak nie
później niż od 1 do 24 godz. zadeklarowanej w złożonej ofercie. Termin realizacji dostawy jednostkowej jest to czas liczony od chwili
zgłoszenia zapotrzebowania na daną partię asortymentu złożonego w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie w godzinach 8:00-14:00 w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
składając ofertę określa w pełnych godzinach: od 1 do 24 oferowany termin realizacji dostaw jednostkowych. Termin dostaw cząstkowych jest
parametrem punktowanym, szczegółowo opisanym w 13.1. SIWZ.
Wykonawca: MOTO CENTER Magdalena Piotrowska, ul. Batalionów Chłopskich 123, 25-671 Kielce składając ofertę
zaproponował termin dostawy: 14 30 godz. czyli nie zgodnie z opcjami realizacji dostaw określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ. Zamawiający zgodnie z pkt 3.3 oraz 13.1 SIWZ wymagał określenia przez Wykonawcę jaką ilość godzin Wykonawca
będzie potrzebował na zrealizowanie dostawy od momentu złożenia zamówienia, przy zastrzeżeniu, że zamówienia mogą
być składane od godz 8:00 do godz 14:00. Ponadto, takie określenie terminu realizacji dostaw cząstkowych przez
Wykonawcę uniemożliwia prawidłowe wyliczenie punktów w kryterium oceny ofert dot. terminu realizacji dostaw
cząstkowych przez Zamawiającego wg wzoru określonego w pkt 13.1 SIWZ.
Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie odrzucenia oferty firmy: Mercedes Autocentrum Sp. z o. o. Sp. K., Makoszyn 113 E, 25-004 Bieliny w części 8 - oleje silnikowe:
Zamawiający w pkt. 3.2.3. SWIZ oraz w załączniku nr 2 część 8 SIWZ dokładnie opisał wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia:
Wymagane parametry oleju:

Nazwa:
1.

Olej silnikowy stosowany w pojazdach m-ki Mercedes Sprinter

2.

Olej silnikowy stosowany w pojazdach m-ki Renault Master

3.

Olej silnikowy półsyntetyk

MB 229.51 , Lepkość kinematyczna w temp. 40C min. 65 ,
Temp. zapłonu min. 230`C , Wskaźnik lepkości min. 160
RN0720
10W40 SL/SJ/CF

Wykonawca w swojej ofercie zaproponował oleje:
1. Olej FANFARO 5W30 229.51, EXPERT VDX SN/CF, STC GERMANY,
2. Olej ELF 5W30 SOLARIS FE/EVOLUTION FULL-TECH, FE/RN0720, ELF FRANCE,
3. Olej FANFARO 10W40 PROFI, TSN SN/SM/CF, STC GERMANY
Z ogólnie dostępnych informacji zawartych na stronie internetowej producenta oleju Fanfaro (Karta charakterystyki produktu Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 , Printing date 21.01.2019 ) dotyczących oleju FANFARO VDX 5W-30
zaproponowanego w pozycji nr 1 wynika, iż olej ten nie spełnia minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.
Wg informacji producenta temperatura zapłonu (Flash point) > 216 °C czyli min. 216°C a nie wymagane min, 230°C oraz lepkość kinematyczna w temp.
40°C wynosi: >60 mm²/s a nie wymagane min. 65.
Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam:
Z upoważnienia Dyrektora
WPR SP ZOZ w Lublinie
Alicja Ciechan
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