Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 57 /2016

Bolesławiec, dnia 14 marca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie
usług
w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu.
Znak sprawy: 1/żywienie/16.
I. WYBÓR WYKONAWCY.
Na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 t.j.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że po dokonaniu oceny Wykonawców
uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano następującą ofertę:
P.H.U. Marek Stopyra; 59-700 Bolesławiec, Bolesławice 245B. Cena brutto zaoferowana w tej ofercie
wynosi: 1 289 980,08 PLN. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem ceny
i zaoferowanego terminu płatności. Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00. Liczba uzyskanych
punktów w kryterium termin płatności: 10,00. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00. Firma, która złożyła
ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonej oferty:
 Impel Catering „Company” Sp. z o.o., Sp. K.; 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 – oferta odrzucona.
Zamawiający informuje, działając zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), iż umowa w sprawie zamówienia publicznego
zostanie zawarta w dniu 25 marca 2016r. tj. po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, który niezwłocznie zostanie potwierdzony w formie pisemnej.
II. OFERTA ODRZUCONA.
Informuję niniejszym, że w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta
przetargowa Firmy: Impel Catering „Company” Sp. z o.o., Sp. K.; 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, została
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.).
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 23 lutego 2016r., pismem znak: ZOZ/NZP/51/2016 zwrócił się do w/w Firmy o złożenie
wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny w związku z art. 90 ust. 1 ustawy PZP. Zaoferowana przez Firmę cena
jest niższa o więcej niż 30 % od szacowanej wartości zamówienia określonego przez Zamawiającego.
W wymaganym terminie tj. dnia 7 marca 2016r. Zamawiający nie otrzymał wyjaśnień od w/w Firmy. Komisja
Przetargowa uznała w związku z nie złożeniem wyjaśnień przez Państwa Firmę, że zaoferowana cena jest ceną
rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy, czego Wykonawca nie uczynił. Zamawiający działając zgodnie
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z treścią art. 90 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień.
Zważywszy powyższe należy stwierdzić, iż odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.
Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Z poważaniem

