Kunów, dnia 17.01.2020 r.
Znak sprawy: PSPK.26.1.2019
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: PSPK.26.1.2019 w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku”
(Numer ogłoszenia: 638141-N-2019; data zamieszczenia: 20.12.2019 r.)
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego znak: PSPK.26.1.2019 pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku”.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się
kryteriami: ceny brutto - 60% oraz termin płatności - 40%.
I. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano następujące oferty
częściowe:
a) Część nr 1 zamówienia – mięso, wędliny, drób:
Oferta nr 5 - złożona przez: PPHU „ANKAZ” Albert Pustuła, ul. Partyzantów 46,
27-415 Kunów
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 1 zamówienia za cenę: 30.466,69 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Część nr 2 zamówienia – warzywa, owoce, kiszonki:
Oferta nr 3 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowe Ireneusz Nowak,
ul. Warszawska 48b, 27-415 Kunów
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 2 zamówienia za cenę: 28.463,09 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Część nr 3 zamówienia – mrożonki i przetwory mrożone, ryby:
Oferta nr 9 - złożona przez: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost s.c.,
ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 3 zamówienia za cenę: 8.624,45 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Część nr 4 zamówienia – nabiał, produkty mleczne, jaja:
Oferta nr 6 - złożona przez: Firma Handlowa „STARMLECZ” Adam Tkaczuk,
ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 4 zamówienia za cenę: 16.490,95 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) Część nr 5 zamówienia – artykuły ogólnospożywcze:
Oferta nr 7 - złożona przez: P.W. „MAT” Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200
Starachowice
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 5 zamówienia za cenę: 27.133,73 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a także o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
f) Część nr 6 zamówienia – pieczywo i wyroby piekarskie:
Oferta nr 2 - złożona przez: Piekarnia MAJKA Dariusz Ożdżyński, Plac Wolności 15,
27-415 Kunów
Oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100. Wykonawca zaoferował wykonanie części
nr 6 zamówienia za cenę: 9.962,16 zł brutto oraz termin płatności wynoszący 30 dni.
Uzasadnienie wyboru:
Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a tak że o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:
a) dla części nr 1 zamówienia - mięso, wędliny, drób - wpłynęły dwie następujące oferty:
Nr
oferty

5
8

Nazwa i adres
Wykonawcy
PPHU „ANKAZ”
Albert Pustuła
ul. Partyzantów 46
27-415 Kunów
PPHU PUBLIMA Sp. j.
Lichota & Lichota
ul. Kilińskiego 49
27-400 Ostrowiec Św.

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
30.466,69

30 dni

60

40

100

35.453,50

30 dni

51,56

40

91,56

b) dla części nr 2 zamówienia - warzywa, owoce, kiszonki - wpłynęła jedna następująca oferta:
Nr
oferty

3

Nazwa i adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Handlowe
Ireneusz Nowak
ul. Warszawska 48b
27-415 Kunów

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
28.463,09

30 dni

60

40

100

c) dla części nr 3 zamówienia - mrożonki i przetwory mrożone, ryby - wpłynęła jedna
następująca oferta:
Nr
oferty

9

Nazwa i adres
Wykonawcy
Firma ProdukcyjnoHandlowo-Usługowa
HOREB frost s.c.
ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
8.624,45

30 dni

60

40

100

d) dla części nr 4 zamówienia - nabiał, produkty mleczne, jaja - wpłynęła jedna następująca
oferta:
Nr
oferty

6

Nazwa i adres
Wykonawcy
Firma Handlowa
„STARMLECZ”
Adam Tkaczuk
ul. Zgodna 4b
27-200 Starachowice

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
16.490,95

30 dni

60

40

100

e) dla części nr 5 zamówienia - artykuły ogólnospożywcze - wpłynęły dwie następujące oferty:
Nr
oferty

1

7

Nazwa i adres
Wykonawcy
Firma HandlowoUsługowa
Andrzej Wójcik
Porąbki 105
26-004 Bieliny
P.W. „MAT”
Marzena Tkaczuk
ul. Zgodna 4b
27-200 Starachowice

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
31.071,73

30 dni
Wykonawca wykluczony

27.133,73

30 dni

60

40

100

f) dla części nr 6 zamówienia - pieczywo i wyroby piekarskie - wpłynęły dwie następujące
oferty:
Nr
oferty

2

4

III.

IV.

V.
VI.
VII.

Nazwa i adres
Wykonawcy
Piekarnia MAJKA
Dariusz Ożdżyński
Plac Wolności 15
27-415 Kunów
Zakład Produkcji
Artykułów Spożywczych
„MISTER”
Karol Binkowski,
Ryszard Binkowski Sp. j.
Zakład Pracy Chronionej
Jeziorko 99c
26-006 Nowa Słupia

Kryterium Termin Liczba pkt Liczba pkt w Łączna liczba pkt w
cena
płatności
w
kryterium kryterium cena i termin
ofertowa
kryterium
termin
płatności
brutto w zł.
cena
płatności
9.962,16

30 dni

60

40

100

12.817,76

30 dni

46,63

40

86,63

Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że z postępowania wykluczono Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wójcik,
Porąbki 105, 26-004 Bieliny w zakresie części 5 zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę pismem z dnia
09.01.2020 r. do uzupełnienia dokumentu w postaci oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Obowiązek przekazania
Zamawiającemu takiego oświadczenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, wynika z treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, a także
został przewidziany w rozdziale IV pkt 4.4.6 SIWZ. W wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Wykonawca nie przedłożył ww. oświadczenia.
Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu odrzucił ofertę nr 1 Wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa Andrzej
Wójcik, Porąbki 105, 26-004 Bieliny w zakresie części 5 zamówienia.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzucił ofertę działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie
z którym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidział
w niniejszym postępowaniu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części nr 1, 5 i 6
zamówienia mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia, natomiast zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części nr 2, 3
i 4 zamówienia mogą zostać zawarte niezwłocznie.

