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Egz. nr .... 

Malbork, dnia  22 grudnia 2020r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

22. BLT.SZP.2612.161.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników 

wojska i żołnierzy zawodowych 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek 

będących na zaopatrzeniu gospodarczym w ramach pełnionej funkcji Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ NR 1 i 2 

I ODRZUCENIU OFERTY – CZĘŚĆ NR 2 

 

Szanowni Państwo, 

 

1. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

określonego w art. 138g ust. 1, na realizację powyższego zadania wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez firmę: 

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 
 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ALMED Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 14 

82-200 MALBORK 

 

 

Gdańskie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Oliwska 62 

80-542 GDAŃSK 
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Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, oferty 

zostały złożone w określonym przez zamawiającego terminie, wykonawcy przedstawili oferty 

zgodne co do treści z wymaganiami zamawiającego, oferty uzyskała najwyższą ilość punktów                    

w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższa cena).  

 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, które sklasyfikowano 

następująco: 
Część nr 1 zamówienia: 

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych 

22. Bazy Lotnictwa Taktycznego – rejon Malbork 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia   94 000,00 zł  
Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty w zł Liczba pkt. w ramach 

kryterium najniższa cena 

Oferta nr 2 

  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ALMED Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 14 

82-200 MALBORK 

 

92. 175,00 100,00 

 

 
Część nr 2 zamówienia:  

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych 

49. Bazy Lotniczej – rejon Pruszcz Gdański 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia   47 000,00 zł  
Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty w zł Liczba pkt. w ramach 

kryterium najniższa cena 

Oferta nr 1 

  
Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Oliwska 62 

80-542 GDAŃSK 42 265,00 100,00 

Oferta nr 2 

  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ALMED Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 14 

82-200 MALBORK 

 

46 375,00 oferta odrzucona 

 
 

3. Działając na podstawie rozdziału 14 ust. 1 lit. b) ogłoszenia o zamówieniu zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta. 

 
Oferta nr 2 – w CZĘŚCI NR 2 

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

,,ALMED” Sp. z.o.o. 
ul. Dworcowa 14 

82-200 MALBORK 

 

Uzasadnienie prawne: oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.  
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Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał, 

iż placówki, w których będą świadczone usługi znajdują się w Malborku.  

Zamawiający w Ogłoszeniu w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, iż wymaga, aby 

Wykonawca dysponował placówką położoną w odległości liczonej nie dalej niż 30 km od granic 

administracyjnych miasta Pruszcz Gdański do najbliższego adresu wskazanej placówki w której 

świadczona będzie usługa. 

Zgodnie z dalszymi zapisami Ogłoszenia Zamawiający zbadał odległość za pomocą 

ogólnodostępnych w Internecie narzędzi nawigacyjnych (m.in. Mapa Google, Targeo, itp.)  

na podstawie oświadczenia podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i stwierdził, 

iż odległość ta wynosi 41,5 km. Wpisanie miejsc świadczenia usług dalszego niż 30 km od granic 

administracyjnych miasta siedziby Zamawiającego do najbliższego adresu wskazanej placówki  

w której świadczona będzie usługa, nie jest podstawą do zastosowania innej omyłki. 

Zamawiający jest w stanie wyczytać z treści oferty jednoznacznie, jakie miejsca Wykonawca 

zaproponował. Wykonawca zobowiązany był wskazać omawiane adresy, aby Zamawiający mógł 

zweryfikować czy spełnione były wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.  

W ofercie można poprawić omyłki, ale tylko te, które nie powodują istotnych zmian w treści 

oferty. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w sytuacji, gdy poprawienie omyłki nie ingeruje  

w sposób istotny w treść oferty, a przyczyny błędu Zamawiający może wywieść z samej treści 

oferty. W omawianej sytuacji nie ma możliwości zmiany adresu placówek, w których 

świadczone będą usługi. W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.  

 

4. Działając na podstawie rozdziału 14 ust. 1 lit. c) ogłoszenia o zamówieniu zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy. 

5. Działając na podstawie rozdziału 14 ust. 4 ogłoszenia o zamówieniu zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po 

dopełnieniu wszelkich formalności. 

 

Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu). 

 

 

 

Z poważaniem  

 

 

     ZASTĘPCA DOWÓDCY 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

    /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 
 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta, 

Wykonała: A. Ziółek (tel. 261 536 747)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


