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       Wykonawcy 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z 
art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129)  pn. „Świadczenie usług medycznych dla pracowników UKE” – sprawa 
numer BA.WZP.26.16.2022. 
 

 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w wyniku przeprowadzonego postępowania na Świadczenie usług medycznych dla 
pracowników UKE, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy dla cz. I 
zamówienia. 

 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej „SWZ”). W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert była „Cena 
brutto za realizację zamówienia” waga 80% oraz „Liczba placówek świadczenia 
usługi” waga 20%. 

 
Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 253 ust.1 pkt 1-2 ustawy Pzp: 
 
Część I - prowadzenie profilaktycznej opieki nad kandydatami do pracy oraz pracownikami 

Zamawiającego, w tym przeprowadzenie wymienionych w wycenie dla Części 1 
zamówienia badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz konsultacji 
specjalistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także 
udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach 
powypadkowych. 

 
Zamawiający informuje o wyborze oferty złożonej przez firmę POLMED SA, ul. Osiedle 

Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest 
najkorzystniejszą i jedyną ofertą w tej części postępowania. 

Warszawa, 28 marca 2022 r. 
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Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena brutto 
(waga 80%) 

Liczba placówek świadczenia 
usługi (waga 20%) 

Łączna 
Liczba Pkt 

1 
POLMED SA 

ul. Osiedle Kopernika 21, 
83-200 Starogard Gdański 

80 pkt 20 pkt 100 pkt 

 
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 2 zamówienia na 
podstawie art. 260 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty. 
Uzasadnienie faktyczne: Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest 
fakt, iż w postępowaniu dla danej części zamówienia nie została złożona żadna oferta,  w 
związku z tym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do 
unieważnienia niniejszego postępowania. 
 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres poczty 
elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  
 
 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 
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