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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE 

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2017(16)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  artykułów  spożywczych  do
SPZOZ w Parczewie.

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Parczewie
działając  na  podstawie  art.  7  ust.  1  oraz  art.  181  ust.  1  i  2  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zmian.) w związku z
uznaniem  zasadności  informacji  przekazanej  przez  Wykonawcę  ALMAX  –
DYSTRYBUCJA  Sp.  z  o.o.,  unieważnia  przeprowadzoną  czynność  oceny  ofert  i
wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  Zadania  nr  6 oraz  zawiadamia  o
powtórzeniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie
Dnia  09.03.2017  r.  Zamawiający  został  poinformowany  przez  uczestnika
postępowania  ALMAX  –  DYSTRYBUCJA  Sp.  z  o.o.  o  niezgodnym  z  warunkami
przetargowymi  wyborze  oferty  na  Zadanie  nr  6  w/w  postępowania.  Wnosząc
informację  Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu,  że  oferta  wybrana  jako
najkorzystniejsza zawiera zaoferowany produkt, który jest niezgodny z opisem SIWZ.

Zamawiający  wymagał  w  Zadaniu  nr  6  poz.  37  „Mix  masła  i  olejów  roślinnych
w kostce o zawartości masła 6-10% w op. do 1kg”. Zaoferowany przez Wykonawcę
HURT I DETAL ART. SPOZYWCZO – ROLNE ANNA SIEKIERKO produkt „Dobry
z Masłem” jest niezgodny pod względem zawartości masła z opisem SIWZ.

Zamawiający uznał zasadność przekazanych przez ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp.
z o.o. informacji i w związku z tym, działając na podstawie art.181 ust. ustawy Prawo
zamówień publicznych unieważnia dokonaną w dniu 06.03.2017 r. czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty i dokonuje ponownej oceny ofert.

Zamawiający  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt.  2  odrzuca ofertę Wykonawcy HURT
I DETAL ART. SPOŻYWCZO – ROLNE ANNA SIEKIERKO, ul. Szpitalna 24, 18-200
Wysokie  Mazowieckie  na  Zadanie  nr  6,  ponieważ  jej  treść  nie  odpowiada  treści
SIWZ.
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W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1  i  3  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164)  Zamawiający
zawiadamia, że w wyniku powtórzonej czynności oceny ofert na Zadanie nr 6 została
wybrana  oferta  nr  12  Unima  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  Hurtownia  Art.
Spożywczych, ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra.
Wykonawca uzyskał kryterium cena 60 pkt., za okres, przez który nie wzrosną ceny
ofertowe 10 pkt, za termin płatności 30 pkt. co daje łącznie 100 pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5
dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podpisał

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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