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Wynik postępowania przetargowego
Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją
posiłków dla hospitalizowanych pacjentów PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. – 1/2016
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze NZOZ Szpital Powiatowy zgodnie z art.
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
Na świadczenie usługi żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych
pacjentów PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. wybrany zostaje Wykonawca Usługi Gastronomiczne
„KUCHMAR” Maria Poborca ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra za cenę brutto : 944 006,40
zł., wysokość kosztu czynszu dzierżawionego 3 754,00 zł. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans
punktów: kryterium cena – 90 pkt., kryterium koszt czynszu dzierżawionego – 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Pozostałe oferty złożone w w/w postępowaniu wraz ze streszczeniem i porównaniem:
- oferta nr 2 : CATERMED S.A.. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków za cenę brutto: 1 093 305,60 zł., wysokość kosztu
czynszu dzierżawionego 3 754,00 zł. Oferta uzyskała bilans punktów: kryterium cena – 77,71 pkt., kryterium koszt
czynszu dzierżawionego – 10 pkt. Razem: 87,71 pkt.
Wykonawca „Espańa” s. c. T. Prajs, A. Andrejczyk ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa zostaje wykluczony
z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 - Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Dodatkowo zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jego oferta zostaje odrzucona z postępowania
jako oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie:
Zamawiający w dniu 21.04.2016 r. wezwał w/w Wykonawcę do przekazania dokumentów nie załączonych do oferty
przetargowej tj. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług w okresie ostatnich 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
– tj. co najmniej 2 usługi żywienia zbiorowego na potrzeby zakładów ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz
zaakceptowane Normy wyżywienia dla chorych i dorosłych i zbiory receptur. Wykonawca w określonym terminie nie
przysłał wymaganych dokumentów.
Uzasadnienie wyboru: oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt.
Załącznik:
- Wykonawcy w postępowaniu
Wykonawcy w postępowaniu:
1.”Espańa” s. c. T. Prajs, A. Andrejczyk ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa
2.CATERMED S.A.. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków
3.Usługi Gastronomiczne „KUCHMAR” Maria Poborca ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra

