Numer sprawy: ŚM/1/2022/R – świadczenia medyczne
Pszczyna, dnia 29 marca 2022 r.
Zamawiający:
Szpital Joannitas w Pszczynie
Samorządowa Spółka z o.o.
ul. dr. W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 63 00
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:
agnieszka.swadzba@diag.pl
beata.boruta@sla.pl
kontakt@synevo.pl
W związku z Państwa uczestnictwem w postępowaniu o udzielenia zamówienia z zakresu
świadczeń zdrowotnych na: wykonywanie badań laboratoryjnych: mikrobiologia + badania rzadkie
realizowane w 2022 roku na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie, działając w trybie przepisów
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) dalej zwanej Ustawą, Zamawiający
informuje o rozstrzygnięciach końcowych w tej procedurze.
W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie n/w oferty:
Numer
oferty

1

2

1.

2.

Wykonawca (nazwa i adres)
DIAGNOSTYKA S. A.
ul. Życzkowskiego 16
31-864 Kraków
Region Śląsk, Oddział Podbeskidzie,
43-316 Bielsko Biała, ul. Oświęcimska 39
agnieszka.swadzba@diag.pl
badaj.to Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 81
41-807 Zabrze
karina.duraj@sla.pl

Cena oferty
(brutto)

110 803,50 zł

133 892,45 zł

Zamawiający stwierdza, że oferta Firmy: DIAGNOSTYKA S.A. z siedzibą w Krakowie,
zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. Złożona została w terminie
określonym przez Zamawiającego. Zatem Zamawiający stwierdza, że oferta w/w Firmy
jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego, wobec czego nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający stwierdza, że oferta Firmy: badaj.to Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, zawiera
wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. Zamawiający stwierdza również,
że oferta w/w Firmy jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego, jednakże złożona została
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego tj. 15.03.2022 r. o godz. 10.14 (termin
do składania ofert wyznaczono na: 15.03.2022 r. o godz. 10.00). Zatem ze względu na złożenie
jej po upływie wyznaczonego terminu, oferta w/w Firmy podlega odrzuceniu (art. 149 ust. 1
pkt. 1 Ustawy).

1

3.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych w Ogłoszeniu/Zaproszeniu do złożenia oferty,
oferty Wykonawców złożone w tym zamówienia, które nie podlegają odrzuceniu,
sklasyfikowane zostały następująco:
Numer
oferty
1

4.
5.

Cena
liczba pkt. W kryterium
(waga – 100)
100,00

Razem
100,00

Zamawiający stwierdza zatem, że ofertę najkorzystniejszą w tym postępowaniu złożyła Firma:
DIAGNOSTYKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z ceną wynoszącą 110 803,50 zł.
Wobec powyższego, umowa w sprawie udzielenia zamówienia objętego tym postępowaniem,
może zostać zawarta po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych środków
odwoławczych, stosownie do regulacji zawartych w art. 154 Ustawy.

Dziękujemy serdecznie Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając już dziś
do udziału w kolejnych procedurach o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanych przez
Szpital Joannitas w Pszczynie.
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wyk. w 1 egz.
- przesłano elektronicznie na adres/adresy mailowy/e wymieniony/e na wstępie zawiadomienia
- dokumentacja postępowania

2

