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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/02/07    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa, drobiu i przetworów 

mięsnych. 

 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa, drobiu i przetworów 

mięsnych w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 1  

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ARPOL” Sp. z o.o. 

ul. Trasa Północna 14 

65-119 ZIELONA GÓRA 

cena: 114.305,59 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w sumie 100 pkt 

(kryterium cena – 100%). 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa, drobiu 

i przetworów mięsnych przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wykluczono wykonawcę: 

Zakłady Mięsne „SKIBA” Andrzej Skiba 

ul. Derdowskiego 23 

89-600 CHOJNICE 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3) Pzp: 

• przedstawiona informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest datowana 

na 23.11.2005 r. – zamawiający wymagał, aby dokument był aktualny, 



  

tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania 

ofert; 

• zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wykonanych (lub 

wykonywanych – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) 

dostaw z ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania oraz odbiorców, a także dołączenia dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie dostaw (referencji) – Wykonawca 

przedstawił wykaz, ale dołączył do niego 2 (zamiast wymaganych 3) 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, które jednak dotyczą 

innego okresu wykonania zamówienia niż przedstawiony w wykazie. 

Wobec powyższego nie można uznać, że Wykonawca spełnił wymagane 

warunki udziału w postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 Jednocześnie zamawiający informuje, że nie skorzystał z przepisu art. 26 ust. 

3 Pzp i nie wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu z uwagi na cenę oferty (kryterium oceny 

ofert – cena: 100%). W powyższej sytuacji uzupełnienie dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu byłoby 

niecelowe, gdyż oferta Wykonawcy nie mogłaby zostać uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

     

        Z poważaniem 

         

        Dyrektor  

        Leszek Bonna 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 
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       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-3/02/07   zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa, drobiu i przetworów 
mięsnych. 
 
 Na podstawie art. 4a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dyrekcja 
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach informuje, iż zostały 
zawarte umowy na dostawę mięsa, drobiu i przetworów mięsnych z firmą: 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ARPOL” Sp. z o.o. 

     ul. Trasa Północna 14 

     65-119 ZIELONA GÓRA 

cena: 114.305,59 zł. 
 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów) 
 Wykonawcę wyłoniono na podstawie oceny ofert w ramach kryteriów: cena 
100%. Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki. 
 Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom 
postępowania przetargowego. 

 
 
 

       Z poważaniem 
        
            
       Dyrektor 

       Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 

 


