
          Gorzów Wlkp., dnia 08 stycznia 2010 r.

                                                                                     

DPS/PW/ …. /2010

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.,  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  informuje,  iż  w  niżej  wskazanym 

postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz

ul. Podmiejska Boczna 10 

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Niniejsze zawiadomienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Zakup  i  dostawy  artykułów  żywnościowych  w  rozbiciu  na  7  zadań  tj.:  artykuły 

ogólnospożywcze,  mięsa  i  jego  przetwory,  produkty  mleczarskie,  pieczywo,  świeże  wyroby 

piekarskie i ciastkarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty 

oraz dostawa jaj.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Data  wszczęcia  postępowania:  26  listopada  2009  r.  (ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod numerem 

408490 – 2009 ).

W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  z  amawiający  dokonał  wyboru  oferty  

najkorzystniejszej  – oferty według poszczególnych zadań:

3. Nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:



Zadanie Nr 1 „Dostawa – artykułów ogólnospożywczych -  (CPV – 15.00.00.00 – 8)

Unima Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia Artykułów Spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65 – 142 Zielona Góra

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

64.076,31zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

Zadanie Nr 2 „Dostawa – mięsa i jego przetworów” - (CPV – 15.10.00.00 – 9)

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Krzysztof Sobieraj

ul. Gorzowska 19

66 – 435 Krzeszyce

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

145.250,85 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium cena 100%: 

Oferta złożona przez:

1.   Zakłady Mięsne Kwiatek Sp. z o.o.

ul. Klonowa 9

62 – 600 Koło

z ceną 151.026,70 zł – 96,18 pkt.

Zadanie Nr 3 „Dostawa – produktów mleczarskich” - (CPV – 15.50.00.00 – 3) 

Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie Zadania Nr 3, na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - 

ponieważ  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie  Nr 4  „Dostawa –  pieczywa,  świeżych wyrobów piekarskich  i  ciastkarskich”  - 

(CPV – 15.81.00.00 – 9) – postępowanie unieważniono – załącznik Nr 1.

Zadanie Nr 5 „Dostawa – ryby przetworzone i konserwowane” - (CPV – 15.20.00.00 – 0) 

P.H.U. „FALA”

Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23



66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

22.273,58 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium cena 100%: 

Oferta złożona przez:

1. JALEK Sp. z o.o.

ul. 22 Lipca 86 A

66 - 015 Przylep k. Zielonej Góry

z ceną 26.568,11 zł – 83,84 pkt.

     Zadanie Nr 6 „Dostawa – owoce, warzywa i podobne produkty” - (CPV – 15.30.00.00 – 1) – 

Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie Zadania Nr 6, na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - 

ponieważ  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

     Zadanie Nr 7 „Dostawa – jaj” - (CPV – 03.14.25.00 – 3) 

Handel  Hurtowy,  Detaliczny,  Obwoźny,  Art.  Spożywcze,  Warzywa,  Owoce  –  pochodzenia 

krajowego i zagranicznego.

    Mariusz Mentecki

    ul. 9 maja 60/7

    66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium  oferty  –  cena  100  %  -  wybrana  oferta  z  ceną 

16.485,77 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

        Zamawiający zaprasza 20 stycznia 2010 r. w godz. od 9.00 do 12.00 (po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu  z  zamawiającym)  wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza do podpisania umowy.



Załącznik Nr 1 do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

dotyczy: Części 4 zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości  zamówienia  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  60.000  €, 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawy artykułów żywnościowych 
w  rozbiciu  na  7  zadań  tj.:  artykuły  ogólnospożywcze,  mięsa  i  jego  przetwory,  produkty 
mleczarskie,   pieczywo,  świeże  wyroby  piekarskie  i  ciastkarskie,  ryby  przetworzone  i 
konserwowane, owoce warzywa i podobne produkty oraz dostawa jaj.

Oświadczenie Zamawiającego

w przedmiocie unieważnienia postępowania w zakresie Części 4 przetargu nieograniczonego na 

dostawę – pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich (ogłoszenie Nr 408490 – 2009) 

w ramach projektu:

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim informuję, iż w 

oparciu o postanowienia  art.  93 ust.1  pkt.  7  w związku z  ust.  2  i  ust.  3  pkt.  2  ustawy Prawo 

zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., zwanej dalej ustawą Prawo 

zamówień publicznych) powiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy pieczywa, 

świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich stanowiącego Część 4 zamówienia publicznego w 

przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy artykułów żywnościowych w rozbiciu na 7 zadań 

tj.: artykuły ogólnospożywcze, mięsa i jego przetwory, produkty mleczarskie,  pieczywo, świeże 

wyroby piekarskie i ciastkarskie, ryby przetworzone i konserwowane, owoce warzywa i podobne 

produkty oraz dostawa jaj.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszenia  przetargu na  dostawę pieczywa,  świeżych wyrobów piekarskich  i 

ciastkarskich, co stanowi Część 4 przetargu zamawiający ustalił, że opis zamawianych produktów 

bez  uszczegółowienia  ich  gramatury  (wagi)  uniemożliwia  porównanie  ofert  cenowych 

zaproponowanych przez wykonawców, albowiem nie wiadomo o jakie produkty chodzi i czy cena 

dotyczy wagowo jednakowych przedmiotów zamówienia.

Wobec  powyższego  należy  uznać,  że  w  trakcie  postępowania  obejmującego  Część  4 

zamówienia  doszło  do  powstania  wady uniemożliwiającej  zawarcie  ważnej  umowy w sprawie 



zamówień publicznych w tej części zamówienia, albowiem nie można porównać ofert i dokonać 

wyboru  oferty  w  takiej  sytuacji  przede  wszystkim  rażąco  naruszałoby  przepisy  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych (art. 146 ust.1 pkt. 6)

Mając  powyższe  na  uwadze,  wobec  powstania  istotnego  uchybienia  co  do  możliwości 

dokonania czynności  wyboru oferty najkorzystniejszej  zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia ( art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jeżeli wadą obciążona jest część zamówienia oświadczenie o unieważnieniu obejmuję tylko 

tę część (art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

O unieważnieniu tej części zamówienia zamawiający powiadamia wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli ofertę na tę część (art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Mając 

na  uwadze  decyzję  co  do  unieważnienia  postępowania  Zamawiający  po  upływie  terminu  do 

składania protestu, lub w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do jego rozpatrzenia, 

ogłosi ponownie przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i 

ciastkarskich.

Pouczenie

Jednocześnie informuję, iż w zakresie decyzji o unieważnieniu postępowania Wykonawcom, 

których interes prawny został naruszony przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni 

od daty powiadomienia o tej decyzji.

W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  na 

wniosek  wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadamia  o  wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia.
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