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Płock, dnia 21 lipca 2021 roku 

 

TZPiZI.261.1954.21 

 

 

Zamawiający: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 

09-400 Płock 

 

 

WYKONAWCY  

uczestniczący w postępowaniu  

 

 

 

 

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia,  

iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. – PZP (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

prowadzonego na platformie zakupowej Open Nexus pod nr ID 474726 na roboty budowlane pn.: 

„Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej 

z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3”, dokonał ponownego 

wyboru oferty najkorzystniejszej i została ponownie wybrana oferta firmy: 

 

ASCALON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29, 09-410 Liszyno za cenę brutto 477.119,05 zł  

(słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych 05/100) 

 

UZASDNIENIE 

W dniu 09 lipca 2021 roku Wykonawca (ASCALON Sp. z o.o.), którego oferta  została 

najwyżej oceniona, został wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych tj.  

- wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

(minimum 1 roboty budowlanej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową lub przebudową 

sieci kablowej oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto); 

- oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. 

W dniu 12 lipca 2021 roku Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe za pośrednictwem 

platformy zakupowej, podpisane przez Pana Rafała Tomczaka, na dzień składania oferty, Prezesa 

Zarządu. 

W dniu 13 lipca 2021 roku  Wykonawca (ASCALON Sp. z o.o.), został wezwany do uzupełnienia 

podmiotowych środków dowodowych, które na wezwanie Zamawiającego uzupełnił w terminie. 
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W dniu 14 lipca 2021 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. firmy 

ASCALON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29, 09-410 Liszyno. Umowa z wybranym Wykonawcą miała 

być podpisana w dniu 20.07.2021 roku. 

 

Zamawiający przygotowując się do podpisania umowy, w dniu 19 lipca 2021 roku ponownie pobrał 

wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikało, że Pan Rafał Tomczak, który 

podpisał podmiotowe środki dowodowe nie jest osobą, na podstawie KRS, uprawnioną do 

podpisywania dokumentów od 09 lipca 2021 roku. Z dniem 09 lipca 2021 roku (Sygnatura akt 

LD.XX NS-REJ.KRS/19060/21/577 zmiana danych w rejestrze) osobą reprezentującą spółkę jest 

Pan Arkadiusz Chojecki - Prezes Zarządu. 

 

Zamawiający w dniu 19 lipca 2021 roku unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej 

oferty i wezwał Wykonawcę – ASCALON Sp. z o.o., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP i 

Specyfikacji Warunków Zamówienia do złożenia pełnomocnictwa obejmującego swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty, wszelkich czynności związanych z procedurą przetargową, w tym 

składania wyjaśnień, uzupełnień i podpisania umowy dla Pana Rafała Tomczaka podpisującego 

podmiotowe środki dowodowe (umocowanie ww. osoby składającej podmiotowe środki dowodowe 

nie wynika z dokumentów rejestrowych w związku ze zmianami w KRS). 

W dniu 21 lipca 2021 roku  firma ASCALON Sp. z o.o. za pośrednictwem platformy zakupowej 

złożyła przedmiotowy dokument (pełnomocnictwo) z datą obowiązywania od 09 lipca 2021 roku 

dla Pana Rafała Tomczaka, któremu Prezes Zarządu firmy ASCALON Sp. z o.o. Pan Arkadiusz 

Chojecki udzielił pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się przez Wykonawcę o zamówienie 

publiczne na roboty budowlane pn.: „Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów  

wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy  

ul. Strzeleckiej 3”. 

W związku z powyższym Wykonawca potwierdził, iż podmiotowe środki dowodowe na dzień ich 

złożenia zostały podpisane przez osobę uprawnioną.  

 

Umowa z Wykonawcą firmą ASCALON SP. z o.o. zostanie zawarta nie wcześniej niż przed 

upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy PZP tj. w dniu 27.07.2021 r.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale  

IX PZP.           

       

                                                                                                       

                            DYREKTOR  

                               SP ZOZ  

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

           i Transportu Sanitarnego w Płocku 

 

                      mgr Lucyna Kęsicka 


