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     Poznań, dnia 31.05.2019 r. 
SR/XV-270-16(33)-EFK/19 

 
wg rozdzielnika 

 
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego 

na roczną, sukcesywną dostawę produktów spożywczych oraz jednorazowych opakowań do żywności 
do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

SR/XV-270-16-EFK/19 
 
 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę Spółdzielnia 
Mleczarska MLEKOVITA (ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, adres do 
korespondencji: Centrum Dystrybucji Cash&Carry, ul.  Składowa 4, 64-000 Kościan) - oferta nr 
15 z niniejszego postępowania, albowiem nie wykazał on spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  

W/w Wykonawca pismem z dnia 23.05.2019 r. o sygnaturze SR/XV-270-16(14)-EFK/19 
został w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwany do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

� oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 PZP.  

Wykonawca Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA nie przedłożył w/w dokumentu, o który 
został wezwany. W związku z powyższym w/w Wykonawcę należało wykluczyć z niniejszego 
postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

  
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę Tukan Pack  
Sp. z o. o.(ul. Krakowiaków 63, 02-255 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Na Uboczu 24/3, 
02-796 Warszawa) - oferta nr 13 z niniejszego postępowania, albowiem nie wykazał on spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  

W/w Wykonawca pismem z dnia 22.05.2019 r. o sygnaturze SR/XV-270-16(13)-EFK/19 
został w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwany do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

� oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 PZP; 

� oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ). 

 Wykonawca Tukan Pack Sp. z o. o. przekazał Zamawiającemu tylko i wyłącznie oświadczenie 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 PZP. 
Nie przedłożył natomiast pełnego oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ). Tym samym nie wykazał on 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 
W związku z powyższym w/w Wykonawcę należało wykluczyć z niniejszego postępowania.  
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wyklucza Wykonawcę Nordis Chłodnie 
Polskie Sp. z o. o. (ul. Zimna 1a, 65-707 Zielona Góra, adres do korespondencji: Magazyn  
w Złotnikach koło Poznania, ul. Obornicka 2A, 62-002 Suchy Las) - oferta nr 14 z niniejszego 
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postępowania, albowiem nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia.  

W/w Wykonawca pismem z dnia 23.05.2019 r. o sygnaturze SR/XV-270-16(16)-EFK/19 
został w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwany do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

� oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 PZP.  

Wykonawca Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o. nie przedłożył w/w dokumentu, o który został 
wezwany. W związku z powyższym w/w Wykonawcę należało wykluczyć z niniejszego 
postępowania. Nadmienić należy, iż w/w oświadczenie, o które został wezwany Wykonawca składa 
się zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 PZP i nie powinno być składane wraz z ofertą.  
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Dodatkowo nadmienić należy, iż oferta złożona przez Wykonawcę Nordis Chłodnie Polskie 
Sp. z o. o. podlega odrzuceniu w zakresie pakietu nr 6 na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), albowiem 
Wykonawca ten na wezwanie Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień, czy zaoferowana przez niego 
cena w zakresie pakietu nr 6 nie jest ceną rażąco niską. 

 
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ABER Sp. z o. o., 
Oddział w Bydgoszczy (ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz) - oferta nr 8 w zakresie pakietu  
nr 9, albowiem Wykonawca ten na wezwanie Zamawiającego udzielił wyjaśnień, które potwierdzają, 
że zaoferowana przez niego cena w zakresie pakietu nr 9 jest ceną rażąco niską. Wykonawca w piśmie 
z dnia 24.05.2019 r. oświadcza: Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty zadanie 9 dostawa ryb 
mrożonych. Oświadczam, że ceny zaproponowane w zadaniu 9 nie są rażąco niskie na dzień składania 
ofert. Wszystkie produkty, były skalkulowane na dzień składania ofert z dodatnim zyskiem dla 
Wykonawcy jednocześnie produkty były zgodne z wymogami postawionymi w siwz. Jednocześnie 
informujemy, iż w kontekście wyżej prowadzonego postępowania na skutek radyklanych podwyżek cen 
ryb mających miejsce na przełomie kwietnia i maja 2019 oferta nie jest już ofertą aktualną czego 
następstwem będzie odstąpienie od ewentualnego podpisania umowy w przypadku wyboru naszej 
oferty do realizacji w/w postępowania. 
W związku z powyższym ofertę Wykonawcy ABER Sp. z o. o., Oddział w Bydgoszczy należało 
odrzucić w zakresie pakietu nr 9. 
 
 

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru ofert 
najkorzystniejszych w zakresie pakietu nr 2 i pakietu nr 11. Zamawiający udzieli zamówienia 
publicznego następującej firmie: 
 

PAKIET nr 2 Artykuły sypkie 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzat a Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 
62-800 Kalisz 

cena netto: 12 979,00 zł 
cena brutto: 13 839,20 zł 

 (słownie brutto: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 95 pkt 

 
W tym pkt za: 

a) cena oferty (brutto): 95 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny jednostkowej każdego oferowanego produktu: 0 pkt 
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Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia 
wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o złożonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punktach ofert konkurencyjnych:  
 

Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
UNIMA Sp. z o. o. w 
Warszawie Hurtownia Art. 
Spożywczych, ul. Zdrojowa 4, 
65-142 Zielona Góra 

cena netto: 18 050,25 zł 
cena brutto: 19 272,95 zł 

a) cena oferty (brutto): 68,21 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
0 pkt 
Łącznie:  68,21 pkt 

ABER Sp. z o. o., Oddział w 
Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 
8, 85-758 Bydgoszcz 

cena netto: 25 076,75 zł 
cena brutto: 26 633,54 zł 

a) cena oferty (brutto): 49,36 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
5 pkt 
Łącznie:  54,36 pkt 

P.H.U. „Walkowiak” Damian 
Walkowiak, ul. Szkolna 3,  
64-553 Grzebienisko 

cena netto: 24 632,01 zł 
cena brutto: 26 423,91 zł 

a) cena oferty (brutto): 49,75 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
0 pkt 
Łącznie:  49,75 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie odrzucono żadnej oferty 
 

PAKIET nr 11 Przetwory warzywno – owocowe, strączkowe 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzat a Gruszczyńska 

ul. Żołnierska 20a 
62-800 Kalisz 

cena netto: 13 559,70 zł 
cena brutto: 14 518,20 zł 

 (słownie brutto: czternaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych dwadzieścia groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 95 pkt 

 
W tym pkt za: 

a) cena oferty (brutto): 95 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny jednostkowej każdego oferowanego produktu: 0 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia 
wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o złożonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punktach ofert konkurencyjnych:  
 

Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
UNIMA Sp. z o. o. w 
Warszawie Hurtownia Art. 
Spożywczych, ul. Zdrojowa 4, 
65-142 Zielona Góra 

cena netto: 15 060,35 zł 
cena brutto: 16 135,91 zł 

a) cena oferty (brutto): 85,48 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
0 pkt 
Łącznie:  85,48 pkt 

ABER Sp. z o. o., Oddział w 
Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 
8, 85-758 Bydgoszcz 

cena netto: 14 527,50 zł 
cena brutto: 15 565,93 zł 

a) cena oferty (brutto): 88,60 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
5 pkt 
Łącznie:  93,60 pkt 

P.H.U. „Walkowiak” Damian 
Walkowiak, ul. Szkolna 3,  

cena netto: 15 360,30 zł 
cena brutto: 16 420,47 zł 

a) cena oferty (brutto): 84 pkt 
b) wysokość rabatu określonego w % od ceny 
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64-553 Grzebienisko jednostkowej każdego oferowanego produktu: 
0 pkt 
Łącznie:  84 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 11 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 11 nie odrzucono żadnej oferty. 
 
UWAGA: Zamawiaj ący uprzejmie informuje, iż niebawem dokona rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania przetargowego w zakresie pozostałych pakietów. 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.):  
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  
w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.): 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 

Stosowne ogłoszenie o wynikach postępowania ukazało się na stronie internetowej 
Zamawiającego www.raszeja.poznan.pl. 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-16(33)-EFK/19 na nr fax  
+48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl: 
Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia ……………………..  
liczba stron …………………… 
Czytelny podpis i pieczątka: …………………………… 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: wszyscy biorący udział w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 


