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ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZNIU WYKONAWCÓW/
ODRZUCENIU/WYBORZE  OFERTY

w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę
pieczywa dla SPZOZ w Sanoku -   nr postępowania SPZOZ/PN/18/2014

I . a) Na  postawie  art. 24 ust.2 pkt. 4 Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę
F.P.U. NATEX Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec  
Uzasadnienie prawne –Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4, z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Uzasadnienie faktyczne –  Zamawiający wymagał zgodnie z  Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia na przedmiotowe postępowanie złożenia oświadczeń i  dokumentów na:
1)  potwierdzenie  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  w zakresie  nie  podlegania
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w    art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,   tj.
aktualnego odpisu z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji  informacji  o działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu  do rejestru,  w celu  wykazania  braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert

Wykonawca został wezwany do  uzupełnia w.w. dokumentów  w trybie art. 26 ust.3 Pzp.,
jednak  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  nie  uzupełnił  brakującego
dokumentu.
Wobec nie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca F.P.U. NATEX
Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec  podlega wykluczeniu z postępowania. 

 b)  Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.5  Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy F.P.U. NATEX
Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec  
Uzasadnienie Prawne- Zamawiający odrzuca ofertę,  jeżeli  została złożona przez wykonawcę
wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  niezaproszonego do
składania ofert
Uzasadnienie Faktyczne-  Wykonawca   F.P.U. NATEX Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-
300 Mielec został Wykluczony  z przedmiotowego postępowania  w związku z czym jego oferta
podlega odrzuceniu.
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II.  a) Na  postawie  art. 24 ust.2 pkt. 4 Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę
PIEKARNIA Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś 549
Uzasadnienie prawne –Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4, z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Uzasadnienie faktyczne –  Zamawiający wymagał zgodnie z  Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia na przedmiotowe postępowanie złożenia oświadczeń i  dokumentów na:
1)  potwierdzenie  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  w zakresie  nie  podlegania
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w    art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,   tj.
- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca nie został wezwany do  uzupełnia w.w. dokumentów  w trybie art. 26 ust.3 Pzp.
ponieważ   mimo ich złożenia oferta  ww wykonawcy podlega odrzuceniu bo jej  treść  nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wobec nie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca PIEKARNIA
Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś 549 podlega wykluczeniu z postępowania. 

 b)  Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy  PIEKARNIA
Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś 549
Uzasadnienie  Prawne- Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia .z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
Uzasadnienie Faktyczne- oferta  Wykonawcy PIEKARNIA Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś
549   .  nie  zawiera  listy  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej–  zał.  Nr  6
natomiast  Zamawiającego nie wzywał  Wykonawcy do  uzupełnienia brakującego dokumentu
zgodnie z art. 26 ustawy Pzp gdyż  mimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
.ponieważ,  treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie   załącznika nr 2 do SIWZ Formularz
przedmiotu zamówienia, cenowy (Wykonawca nie podał producenta oferowanych produktów)
wobec powyższego oferta Wykonawca  PIEKARNIA Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś 549
jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu.

III.  Działaj ąc  na  podstawie  art.  92  ust.1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień
Publicznych , niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 MŁYN MALINIE DZIEWIT Sp. Z o.o.,
 Malinie 375A, 39-331 Chorzelów

Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny wyboru ofert określonych w SIWZ tj. Ceny 95% oraz
okresu niezmienności cen 5%

Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się następująco:
Nr.
ofer
ty

Nazwa, adres wykonawcy Punktacja w
kryterium: 
Cena 95%

Punktacja w
kryterium: 
Cena 5%

Łączna
punktacja

1 Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Sanoku
ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok

83,03pkt 2,46 pkt 85,49 pkt

3 SANREJ Sp. Z o.o.
ul. Okulickiego 45, 38-500 Sanok

58,32 pkt 5 pkt 63,32 pkt

4 MŁYN MALINIE DZIEWIT Sp. Z o.o.,
 Malinie 375A, 39-331 Chorzelów

95 pkt 5 pkt 100 pkt

*powyższe zestawienia nie zawiera ofert odrzuconych
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Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej”

Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  wybranym  w  tym
postępowaniu Wykonawcą nie wcześniej niż w dniu 07.07.2014r. (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp) 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie  otrzymania  niniejszego pisma, w szczególności na załączonym
firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie  spraw spornych Zamawiający
zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem  nadania faksu oraz
wysłania korespondencji listowej.

            Z poważaniem

Otrzymują:
1 .Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Sanoku
    ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
2. PIEKARNIA Helena Cycoń, 36-201 Stara Wieś 549
3. SANREJ Sp. Z o.o.
   ul. Okulickiego 45, 38-500 Sanok
4. MŁYN MALINIE DZIEWIT Sp. Z o.o.,
    Malinie 375A, 39-331 Chorzelów
5. F.P.U. NATEX Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec  
6.  a/a
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