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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:
Dostawa artykułów żywnościowych: nabiału, jaj kurzych
oznaczenie sprawy EZ/2/2015
e-mail., strona internetowa, tablica

TEMAT: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zmian.), dalej zwanej Pzp, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu zawiadamia, iż po dokonaniu oceny Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym
postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:
PAKIET 1 NABIAŁ

OFERTĘ NR 1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K.P. Marszałek Spółka Jawna
Al. Tysiąclecia 52, 59 – 700 Bolesławiec
cena: 151.364,52 zł
termin rozpatrzenia reklamacji: do 6 godz.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz uzyskała max. liczbę punktów S = 100
Liczba punktów w kryterium I „Cena” PC = 97,00 pkt.
Liczba punktów w kryterium II „Termin rozpatrzenia reklamacji” PR = 3,00 pkt.
Firmy, które złożyły oferty w części nr 1 postępowania
oferta nr 2:
TEAS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 59 - 500 Złotoryja
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
PAKIET 2 JAJA KURZE

OFERTĘ NR 1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K.P. Marszałek Spółka Jawna
Al. Tysiąclecia 52, 59 – 700 Bolesławiec
cena: 14.332,50 zł
termin rozpatrzenia reklamacji: do 6 godz.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz uzyskała max. liczbę punktów S = 100
Liczba punktów w kryterium I „Cena” PC = 97,00 pkt.
Liczba punktów w kryterium II „Termin rozpatrzenia reklamacji” PR = 3,00 pkt.
Firmy, które złożyły oferty w części nr 2 postępowania
oferta nr 2:
TEAS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 59 - 500 Złotoryja
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

II. Wykonawcy wykluczeni:
1) TEAS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 59 - 500 Złotoryja
Uzasadnienie: Wykonawca nie złożył aktualnych zaświadczeń z ZUS oraz z Urzędu Skarbowego,
na potwierdzenie warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp.

Sprawę prowadzi:

Justyna Kochan, inspektor działu organizacyjno – prawnego
tel. 571 306 320, j.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził w składanej ofercie Wykonawcy m.in. nieaktualność
zaświadczeń ZUS oraz US (wystawione i potwierdzające stan odpowiednio na dzień 03.04.2015r.
i 09.04.2015r., czyli uwzględniając zasadę zawartą w KC dot. obliczania terminu w miesiącach – ważne
odpowiednio do dnia 03.07.2015r., 09.07.2015r.)
W trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca złożył
dokumenty w wyznaczonym terminie. Obydwa zaświadczenia nie potwierdzają jednak spełniania
postawionego warunku wykazania braku przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego najpóźniej
na dzień wyznaczony na składanie ofert tj. 16.07.2015r. Zaświadczenie z ZUS potwierdza niezaleganie
w opłacaniu składek na dzień 21.07.2015r., zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdza niezaleganie
w podatkach również na dzień 21.07.2015r.
Należy podkreślić, iż dokumenty wystawiane przez podmioty administracji publicznej stwierdzają stan
faktyczny na dzień ich wystawienia. Oznacza to, że uzupełnienie zaświadczeń z ZUS czy z US może mieć
miejsce wówczas, gdy Wykonawca posiada prawidłowe dokumenty w dniu składania ofert ale nie dołączył ich
przez przeoczenie. W kontekście brzmienia art. 26 ust. 3 zdanie drugie Pzp, stanowiącego jedynie
o obowiązku potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert, i tym samym nie odnoszącego się do dat wystawiania dokumentów, należy
zaznaczyć, że możliwe jest złożenie uzupełnianych dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert –
jednak z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać moment, na który zostały wystawione, lub
że poświadczają określone okoliczności, nie późniejsze niż termin składania ofert.
Uwzględniając powyższe Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp.
III. Oferty odrzucone:
Nr 2. TEAS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 59 - 500 Złotoryja

Uzasadnienie: zgodnie z art. 24 ust.4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części 1 i 2 może
zostać zawarta po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną.
V. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w dniu 31.07.2015r.

Z poważaniem
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Sprawę prowadzi:

Justyna Kochan, inspektor działu organizacyjno – prawnego
tel. 571 306 320, j.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl

