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Ogłoszenie  o  wyborze  najkorzystniejszej oferty 

dot. przetargu na „Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 

lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju”. 

 

 

1. Wybrano ofertę  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

Aleja Jana Pawła II 7 

         44-330 Jastrzębie Zdrój 

 

Uzasadnienie wyboru:  

- oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Nazwa wykonawcy siedziba / adres 

Cena oferty              

za 1 

osobodzień 

wartość wsadu 

do kotła 

Przyznana ilość 

pkt 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 2 

 

Aleja Jana Pawła II 

44-330 Jastrzębie Zdrój 
11,29 zł 8,30 zł 97,47 

P.P.H.U. ”JOL-MARK”  

Marek Krzysiak  

ul. Kamienna 7 

34-350 Węgierska Górka           

  

11,80 zł 9,50 zł 96,54 

 

Oferta wykonawcy  CATERMED S.A. z siedzibą w Krakowie (kod 31-201) przy ul. 

Ks. Siemaszki 15A zostaje odrzucona na podstawie sprzeczności oferty z SIWZ 

(załącznikiem nr 5) - art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP i z uwagi na rażąco niską cenę (art. 89 ust. 1 pkt 

4 i art. 90 ust. 3 PZP).  

Wykonawca po przesłaniu na żądanie Zamawiającego wyjaśnień nie udowodnił, że 

cena, którą zaoferował na realizację zamówienia jest realna. Wykonawca na potwierdzenie 

kalkulacji wyceny osobodnia nie przesłał żadnych dowodów w związku, z czym 

Zamawiający uważa ją za nierzetelną. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż w kalkulacji osobodnia, którą przesłał 

Wykonawca w celu udowodnienia, że oferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia wykazał, że dowóz posiłków odbywać się będzie z jednej z kuchni w 

Wodzisławiu Śląskim (pierwsza kuchnia, której umowa dzierżawy obowiązuje do 

30.06.2015r, druga kuchnia, której umowa dzierżawy obowiązuje do 09.03.2014r), co jest 

sprzeczne z zapisem w SIWZ (załącznik nr 5), który zobowiązywał Zamawiających do 

zapewnienia dostępu do kuchni, w której będą w stanie przygotowywać i wytwarzać posiłki 

na cały okres trwania umowy tj. do 31.12.2015r. 

Podsumowując Zamawiający odrzuca ofertę,  ponieważ wskazane w wyjaśnieniach 

kuchnie nie spełniają warunku przygotowywania posiłków przez cały czas trwania umowy a 
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co za tym idzie przedstawiona przez Wykonawcę  kalkulacja kosztów dowozu jest  

nierzetelna ponieważ nie został uwzględniony dowóz z Katowic przez cały okres trwania 

umowy. Gdyby wziąć koszt dowozu z kuchni z Katowic wówczas nie tylko Wykonawca nie 

uzyskałby jakiejkolwiek marży ale ponosiłby stratę z tytułu świadczenia usługi. 

Ponadto Wykonawca nie przekonał Zamawiającego do rzetelności swoich wyliczeń 

dotyczących kosztu produkcji, transportu i marży, (której praktycznie nie ma). Wykonawca 

nie dostarczył także żadnych dowodów na potwierdzenie swojej argumentacji. Mając 

powyższe na uwadze nie można podzielić argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach 

złożonych przez Wykonawcę dotyczącej kosztów transportu i personelu gdyż dowóz 

posiłków  nie odbywałby się z Wodzisławia Śląskiego. 

Kolejnym argumentem potwierdzającym, że Wykonawca przedstawił rażąco niską 

cenę w stosunku do zamówienia jest fakt, iż obecna cena osobodnia wynosi 11,83 zł brutto 

czyli jest o 18% wyższa do zaoferowanej przez Wykonawcę ( zwłaszcza, że umowa ma 

obowiązywać do 31.12.2015r). Jak widać zaoferowana cena jest znacznie niższa od 

pozostałych, które to są na zbliżonym poziomie w stosunku do obecnej ceny, a jeżeli są 

niższe to jest to spowodowane odległością pomiędzy Szpitalem a Wykonawcą, a co za tym 

idzie niższymi kosztami transportu.  

  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w pkt. 17 SIWZ 

oraz dziale VI Ustawy PZP. 

 

3. Umowa zostanie podpisana w dniu 18.12.2012r o godzinie 10:00 w siedzibie   

Zamawiającego. 

        

 

 

 

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer 32 4751727.

     

 

 

Pismo otrzymane w dniu ……………. 

Liczba czytelnych stron ……………… 

Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

Z poważaniem 

 
 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik:  

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2; 44-335 Jastrzębie-Zdrój; Aleja Jana Pawła II 7 

2. P.P.H.U. „JOL-MARK” Marek Krzysiak; 34-350 Węgierska Górka; ul. Kamienna 7; 

3. CATERMED S.A.; 31-201 Kraków; ul. Ks. Siemaszki 15A; 

4. Tablica ogłoszeń w/m. 


