
ZP/14/PN/13                                         OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu 
w trybie przetargu nieograniczonego 

na „świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego  
wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Śremie Sp. z o.o.”

z dnia 16.05.2013r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 
2010 nr  113,  poz.  759 ze  zm.)  zamawiający informuje, że  w postępowaniu  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego 
wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Śremie Sp. z o.o.”:

I. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający wybrał:
Ofertę Nr 1 Firmy P.H.U. „HEDAN” D. H. Wlazły, Trzebisławki 1, 63-000 Środa Wielkopolska
Cena brutto -  529.200,00 zł
Liczba punktów w kryterium CENA (waga 100%) - 100
Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z SIWZ.

II. O ODRZUCENIU OFERT/Y

Zamawiający odrzuca:
Ofertę nr 2 Firmy Gastroserwis Restauracja Balbinka Arkadiusz Piątek, Sabina Piątek, ul. Grunwaldzka 2/28, 
63-100 Śrem
Uzasadnienie faktyczne: 

1. Zamawiający wymagał zgodnie z pkt VI. ppkt 1c) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub  
ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania  
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,  
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  należycie i terminowo  
co najmniej 1 (jedną), która opiewała na kwotę nie niższą niż 400.000,00 zł netto i odpowiadała rodzajowo  
przedmiotowi  zamówienia  oraz  zgodnie  z  wzorem  wykazu  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ  – 
stanowiącym integralną część SIWZ)  zamieszczoną informacją pod tabelą wykazu „Należy wykazać co 
najmniej 1 (jedną) usługę wykonaną należycie i terminowo, na kwotę nie niższą niż 400.000,00 zł netto  i 
odpowiadającą rodzajowo przedmiotowi zamówienia” - Wkonawca wykazał 3 usługi o wartości każda niższej 
niż 400.000,00 zł netto, trwających nadal. 

2. Zamawiający wymagał zgodnie z pkt VI. Ppkt 3c) dokumentu potwierdzającego, że oferent wdrożył i  
stosuje  system  zarządzania  bezpieczeństwem  zdrowotnym  żywności  HACCP,  natomiast  Wykonawca 
przedłożył dokument (Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dn. 
30.11.2012r.) stwierdzający, że zakład rozpoczął wdrażanie systemu HACCP.

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. 

III. TERMINIE PODPISANIA UMOWY
Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 22.05.2013r.

Prezes Zarządu

        Michał Sobolewski
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