
 

 

  
  

 

                                           
ZP-2/17                                                                            Kraków,   2017-04-27        

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             

nr ZP-2/17 : 

 

Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu 

krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów 

Zamawiającego. 

 

 

Wpłynęły trzy  oferty wykonawców: 

 

1. TRANS – AMB Firma transportowa Sławomir Świeczka, ul Fatimska 16/37 31-387 Kraków 

2. OPC Sp. z o.o. Sp.K., ul Kordylewskiego 4,  31-542 Kraków 

3. Luxury Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. K, ul Słonimskiego 17/47, 00-

195 Warszawa 

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  

 
a) 60 % „cena (maksymalnie 6 punktów obliczane proporcjonalnie w stosunku do cen ofert wykonawców).  
b) 5% ”dostępność” (0,5 punktu) Wykonawca, który zadeklarował w ofercie, że będzie pozostawał w gotowości do 

wykonania usług transportu przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę, oraz że osoba odpowiedzialna za 

koordynację realizacji usługi będzie dostępna pod dedykowanym numerem telefonu przez wszystkie dniu w roku, 24 

godziny na dobę, otrzyma 0,5 pkt 

c) 10% „czas reakcji”  (do 1 pkt) Wykonawca, który zadeklarował w ofercie, że czas reakcji  - podstawienie pojazdu do 

transportu krwi lub jej składników, towarów lub transportu osób wraz z kierowcą od momentu dokonania zgłoszenia 

wyniesie nie więcej niż 1 godzinę otrzyma dodatkowo 1 punkt; nie więcej niż 2 godziny – 0,5 punktu. W przypadku braku 

deklaracji w tym przedmiocie oferta Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

d) 10%  „dysponowanie pojazdem dostawczym” (1 pkt) Wykonawca który przez cały okres trwania umowy dysponować 

będzie obok pojazdów wymaganych  przez Zamawiającego określonych w pkt. 8) do 17) opisu przedmiotu zamówienia, 

pojazdem dostawczym o zabudowie zamkniętej, o DMC do  3,5 tony, otrzymuje 1 punkt Należy spełnienie tego warunku 

zadeklarować w ofercie. W przypadku braku deklaracji w tym przedmiocie oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. 

e) 15%  ”wiek floty” (maksymalne 1,5 punktu) – Wykonawca, który zadeklarował w ofercie, że począwszy od piątego 

miesiąca obowiązywania umowy licząc od dnia jej zawarcia wiek każdego z pojazdów, o których mowa w punkcie 10) oraz 

11 ppkt b)  opisu przedmiotu zamówienia, zapewnionych przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych zamówieniem, 

wynosić będzie, w dniu wprowadzenia tych pojazdów do floty pojazdów: 

- nie więcej niż 1 rok – otrzyma 1,5 pkt. 

- między 1 rok a 3 lata – otrzyma 1 pkt. 

- między 3 lata a 5 lat – otrzyma 0,5 pkt. 

- powyżej 5 lat – otrzyma 0 pkt. 

    W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę wieku pojazdów, oferta wykonawcy otrzymałby 0 pkt 

  

Wszelkie terminy, dysponowanie pojazdem dostawczym  i wiek floty  należało  zadeklarować w ofercie. 
 

W kryterium ceny Wykonawcy otrzymali następująca Ilość punktów: 
1. TRANS – AMB : 6 pkt 

2. OPC Sp. z o.o. Sp.K: 4,76 pkt  

3. Luxury Medical Care Sp. z o.o., Sp.K 4,39 pkt 

 



W pozostałych (pozacenowych) kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy OPC Sp. z o.o. Sp.K oraz 

Luxury Medical Care Sp. z o.o., Sp.K otrzymują po 4 punkty a TRANS – AMB 3,5 pkt gdyż ten wykonawca 

zadeklarował świadczenie usług  pojazdami, o których mowa w punkcie 10) oraz 11 ppkt b)  opisu przedmiotu 

zamówienia, nie starszymi niż 3 letnie. 

 

Punktacja końcowa: 

1.  TRANS – AMB : 9,5 pkt 

2. OPC Sp. z o.o. Sp.K: 8,76 pkt  

3. Luxury Medical Care Sp. z o.o., Sp.K 8,39 pkt. 
 

 

 

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą , który uzyskał najkorzystniejszą punktację,  w najkrótszym   

przewidzianym Ustawą PZP terminie   , w siedzibie Zamawiającego w Krakowie z podpisami obydwu stron lub 

zostanie przesłane celem podpisu do Wykonawcy kurierem 

 

 

 

Jolanta Zatorska  
 

 


