
PN/21/2017 
Sandomierz, 2017-11-17 
 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600, Sandomierz 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/21/2017. Nazwa 
zadania: „Dostawa mięsa i wędlin oraz artykułów ogólnospożywczych”. 

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 
 
PAKIET I – BATISTA Sp. z o.o. Sp.k., 39-123 Czarna Sędziszowska 89B,  
PAKIET II - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola, 
PAKIET III - Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol Binkowski, Ryszard 
Binkowski Sp. Jawna Zakład Pracy Chronionej, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia 
 
Uzasadnienie wyboru:  

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty 
otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty 

--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.: 1. 
Nazwa Wykonawcy:     PAKIET I - BATISTA Sp. z o.o. Sp.k., B 
Adres Wykonawcy:       39-123 Czarna Sędziszowska 89 
Cena oferty brutto:       234.756,56 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 0,00 
Łączna liczba pkt.: 90,00 
 
Lp.: 2. 
Nazwa Wykonawcy: PAKIET I - Zakład Przetwórstwa Mięsa MATTHIAS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Adres Wykonawcy:    Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce 
Cena oferty brutto:    272.712,21 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 77,47 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:  87,47 
 
 



Lp.: 3. 
Nazwa Wykonawcy:  PAKIET I - PPHU PUBLIMA Sp.J. Lichota & Lichota 
Adres Wykonawcy:    ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Cena oferty brutto:     271.210,19 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: - 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - 
Łączna liczba pkt.:  - 
 
Lp.:  4. 
Nazwa Wykonawcy:  PAKIET II - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli 
Adres Wykonawcy:    ul. Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola 
Cena oferty brutto:    221.719,84 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.: 100,00 
 
Lp.:  5. 
Nazwa Wykonawcy: PAKIET III - Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER Karol 
Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna Zakład Pracy Chronionej 
Adres Wykonawcy:   Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia 
Cena oferty brutto:    58.681,02 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.: 100,00 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert: 
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty 

--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.:                          1 
Nazwa Wykonawcy:  PPHU PUBLIMA Sp. J. Lichota & Lichota 
Adres Wykonawcy:    ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Nr zadania:  PAKIET I 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ jest 
ona niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że 
Wykonawca w pozycjach nr 2, 15, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 42, 58, formularza cenowego 
stanowiącego, zał. nr 1 do SIWZ, własnoręcznie dokonał zmiany w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia w rubryce Nazwa asortymentu poprzez wprowadzenie własnych opisów 
(adnotacji sporządzonych odręcznie), z których wynika, że zaoferowane przez Wykonawcę 
produkty nie są zgodne z opisem zamieszczonym przez Zamawiającego w zał. nr 1 do SIWZ. 
Niezgodność powyższych pozycji ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia polega na 
tym, że Zamawiający szczegółowo określił w w/w pozycjach minimalną procentową zawartość 
mięsa w produkcie, natomiast Wykonawca podał dla każdej z tych pozycji zawartość mięsa 
poniżej wartości minimalnej określonej przez Zamawiającego. Zamawiający zwrócił się do 



Wykonawcy o wyjaśnienie czy zamieszczone adnotacje wskazują na to, jaki produkt został 
przez Wykonawcę zaoferowany. Z wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę w dniu 25.10.2017 r. 
wynikało, że adnotacje wprowadzone przez Wykonawcę w podanych pozycjach formularza 
cenowego dotyczą nazwy asortymentu i nazwa podana została wg. etykiety. Wykonawca nie 
odniósł się do pozycji, w których sam wskazał niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia 
procentową zawartość mięsa w oferowanym produkcie, w związku z Zamawiający odrzucił 
ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., w zakresie poszczególnych 
zadań. 
 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta 
elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w 
inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
 
 
 
________________________ 
Artur Krop 

 

 


