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Warszawa, 17.02.2020 

 

Dot. postępowania na „„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w 
lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa”.  

Numer postępowania: : DZPUCK.262.028.2020 

Informacja z otwarcia ofert 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: 

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Nazwa części Wartość brutto [PLN] 

Część 1:  Przewóz pacjentów do badań, międzyszpitalny, pomiędzy 

klinikami (SK DJ), krwi, badań laboratoryjnych oraz Zespołu 

Transplantacyjnego. 

 

324000,00 

Część 2:  Przewóz pacjentów dializowanych do zabiegów i z powrotem. 

 

228600,00 

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności: 

Część 1 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

[PLN] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji Warunki 
płatności 

2 Konsorcjum: 

Lider konsorcjum: 

LUXURY MEDICAL CARE Sp. z 
o.o. – Sp. K. 

Ul. Słomińskiego 17/47,00-195 
Warszawa 

Członek konsorcjum: 

LMC Trans Sp. z o.o. 

Ul. Bartycka 175 paw. 2. 

324000,00 Zobowiązujemy  
się zrealizować 

przedmiot 
zamówienia w 

terminie 
liczonym od 

dnia zawarcia 
umowy do 

20.04.2020. 

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 
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Część 2 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

[PLN] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji Warunki 
płatności 

1 PŁOŃSKI EXPRESS…Artur 
Derebecki, 09-100 Płońsk, ul 
Słoneczna nr 2 

 

96000,00 Zobowiązujemy  
się zrealizować 

przedmiot 
zamówienia w 

terminie 
liczonym od 

dnia zawarcia 
umowy do 

20.04.2020. 

Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


