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                                                                                                          Parczew, dnia 26.02.2016r. 
Dział Zamówień Publicznych        
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/2016 (7) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r  poz. 2164) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone; unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; terminie, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 18 ofert. 
 

I. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami: 

- cena 94%  

- okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6% 

wybrano ofertę z największą sumą uzyskanych punktów. 

 
1. Zadanie nr 1 – Drób świeży  

         Zamawiający wybrał ofertę  Nr 18 Masarnia z ubojnią Tadeusz Harasim  Ul. Spółdzielcza 
6 21-110 Ostrów Lubelski. 

            Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez   
który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni   
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

             Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 1: 
a)  Oferta nr 11 Przedsiębiorstwo Handlowe MILO Wojdakowski Robert i Joanna Sp.j.,  ul. Al. 

Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 92,26 
pkt oraz za okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 98,26 pkt. 

 
2.  Zadanie nr 3 -  Mięso i wędliny 

Zamawiający wybrał ofertę nr 16 Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o.o. Mościbrody 53 
08-112 Wiśniew  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez który 
nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej 
niż 5 dni    
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

        Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 3: 
a) Oferta nr 18 Masarnia z ubojnią Tadeusz Harasim Ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów 

Lubelski. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 93,30 pkt oraz za okres, przez który 
nie wzrosną ceny ofertowe 6pkt. Łącznie 99,30 pkt 

b) Oferta nr 9 Masarnia Ubojnia ZEMAT, Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna,               
ul. Łąkowa1, 21-310 Wohyń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,17 pkt oraz za 
okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6pkt. Łącznie 95,17 pkt 

c) Oferta nr 11 P.H. MILO Wojdakowski Robert i Joanna Sp.j.,  ul. Al. Jana Pawła II 194, 
21-500 Biała Podlaska. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 84,42 pkt oraz za 
okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 90,42 pkt. 
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3. Zadanie nr 4 – Nabiał 
   Zamawiający wybrał ofertę nr 13 SM Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie 

Mazowieckie  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez 
który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej 
niż 5 dni    
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

        Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 4: 
a) Oferta nr 11 Przedsiębiorstwo Handlowe MILO Wojdakowski Robert i Joanna Spółka 

Jawna, Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska. Wykonawca uzyskał za 
kryterium cena 93,22 pkt oraz za okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. 
Łącznie 99,22 pkt 

 
4. Zadanie nr 5 – Pieczywo 

  Zamawiający wybrał ofertę nr 14 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w 
Parczewie ul. 11 Listopada 5, 21-200 Parczew. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez 
który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej 
niż 5 dni    
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

        Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 5: 
a) Oferta nr 8 Piekarnia Bielany  Sp. z o.o. Bielany Wąsy 49 08-311 Bielany. Wykonawca 

uzyskał za kryterium cena 78,62 pkt oraz za okres, przez który nie wzrosną ceny 
ofertowe 6pkt. Łącznie 84,62 pkt 

b) Oferta nr 17 Zakład Piekarniczy Marta Lipka Al. Jana Pawła II 43 21-200 Parczew. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 55,46 pkt oraz za okres, przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe 6pkt. Łącznie 61,46 pkt 

 
5. Zadanie nr 6 – Artykuły spożywcze 

 Zamawiający wybrał ofertę Nr 15 Hurt i Detal Artykuły Spożywczo- Rolne Anna  
Siekierko 
ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez który 
nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni    
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

             Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 6: 
a) Oferta nr 3 ALMAX- DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 93,14 pkt oraz za okres, przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 99,14 pkt. 

b) Oferta nr 4 PPUH SOREL S-ka z o. o.,  43-225 WOLA, Oddział nr 1, 22-200 Włodawa, 
ul. Żołnierzy WiN 15. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,10 pkt oraz za okres, 
przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 96,10 pkt. 

c) Oferta nr 10 Arkadia J.L. Olchowski S.j. ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 83,10 pkt oraz za okres, przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 89,10 pkt. 

d) Oferta nr 12 Polaris PP-H Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20A,  62-800 
Kalisz. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 77,36 pkt oraz za okres, przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 83,36 pkt. 

e) Oferta nr 5 GULIK Sp. z o. o. ul. Długa 2, 05-860 Płochocin. Wykonawca uzyskał za 
kryterium cena 63,32 pkt oraz za okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe 6pkt. 
Łącznie 69,32 pkt. 

 
6. Zadanie nr 7 -  Ryby i warzywa mrożone 

Zamawiający wybrał ofertę nr 15 Hurt i Detal Artykuły Spożywczo- Rolne Anna 
Siekierko 
ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94 pkt., za okres, przez który 
nie wzrosną ceny ofertowe 6 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni    
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licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
        Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 7: 
 

a) Oferta nr 2 PPHU LODEX Mirosław Piskorski ul. Kolejowa 131,21-200 Parczew. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 80,21 pkt oraz za okres, przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe 6pkt. Łącznie 86,21 pkt. 

 
 

II.    Zamawiający unieważnia postępowanie  
 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r  poz. 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia na poniższe zadanie:  
1. Zadanie Nr 2 – Jaja kurze 
Uzasadnienie faktyczne:  
W zakresie Zadania nr 2 dwie złożone oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów. 
Zamawiający oceniał w Zadaniu nr 2 oferty w oparciu o kryteria: cena 94% oraz okres przez 
który nie wzrosną ceny ofertowe 6%. W konsekwencji z uwagi na to, iż jedynym kryterium 
oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja 
składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w zakresie Zadania nr 2 nie można wyłonić 
jednej oferty najkorzystniejszej.  
Postępowanie w zakresie Zadania nr 2 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą 
obowiązkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
Uzasadnienie prawne:  
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający unieważnia postępowanie obarczone niemożliwą 
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 

III.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
 
1. Zadanie nr 2 Jaja kurze  

a)  Oferta nr 4 PPUH SOREL S-ka z o. o., 43-225 WOLA, Oddział nr 1, 22-200 Włodawa,  
ul. Żołnierzy WiN 15. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta Wykonawcy  nie podał drugiego kryterium – okresu niezmienności cen w formularzu 
ofertowym. Zatem Zamawiający nie wie jaki okres niezmienności ceny wybrał Wykonawca.  
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 
2 pkt 3.  
 
b) Oferta nr 7 GKSV F H-U Kowieska Żelków Kolonia, ul. Siedlecka 35,  08-110 Siedlce 

Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta Wykonawcy  nie podał drugiego kryterium – okresu niezmienności cen w formularzu 
ofertowym. Zatem Zamawiający nie wie jaki okres niezmienności ceny wybrał Wykonawca.  
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 
2 pkt 3.  

 
                                                                   Podpisał:  

 
Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
           w Parczewie  

                                                                                            mgr Janusz Hordejuk 
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