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     Toszek, 17.09.2019 r. 
 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego nr 13/PN/DEG/AM/2019 na dostawę mięsa i produktów 
mięsnych  dla potrzeb  SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego  w Toszku 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU: 
 XI 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, tj,: „O unieważnieniu postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
(pkt 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne” Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 
Toszku informuje: 

 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło łącznie 5 ofert. 

Pakiet XI 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XI wpłynęły 3 oferty 
złożonych przez: 
 

Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA”   (oferta nr 1) 
Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel 
ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko-Biała 
 
 „KRAK-MIĘS” Jarosław Naruszewicz  (oferta nr 3) 
ul. Makuszyńskiego 2A, 31-752 Kraków 
 
 „MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 5) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna 
Borowe, ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 

Wykonawcy (składający oferty nr 3 oraz nr 5) w dniu 30.08.2019 r. zostali odrzuceni na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp. 

 
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” z 

siedzibą w Bielsko-Białej podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp tj.: „Z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu...” (uzasadnienie prawne wykluczenia). 
 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: 
Zamawiający w dniu 30.08.2019 r. działając w oparciu o art. 26 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawcę 
Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” z siedzibą w Bielsko-Białej, do złożenia 
dokumentów o których mowa w SIWZ rozdz. V pkt. 3; 

Do dnia 06.09.2019 r. czyli do wyznaczonego dnia na złożenie dokumentów Wykonawca  
Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” z siedzibą w Bielsko-Białej nie odpowiedział na 
wezwanie Zamawiającego, do złożenia dokumentów o których mowa w SIWZ rozdz. V pkt. 3. 
Biorąc pod uwagę powyższe w oparciu o art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę 
Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” z siedzibą w Bielsko-Białej do uzupełnienia 
dokumentów o których mowa w SIWZ rozdz. V pkt. 3; 
Termin na uzupełnienie ww. dokumentów został wyznaczony na dzień 16.09.2019 r. godz. 14.00. 
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Do dnia 16.09.2019 r. czyli do wyznaczonego dnia na uzupełnienie dokumentów Wykonawca  
Zakład Przetwórstwa Drobiu „MARICA” z siedzibą w Bielsko-Białej nie odpowiedział na 
wezwanie Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów o których mowa w SIWZ rozdz. V pkt. 
3. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie 
art. 26 ust.  3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
Natomiast zgodnie z  art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą”. 
 
W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu XI  (uzasadnienie 
prawne unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”). 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu XI  podlegają 
odrzuceniu. Tym samym brak jest żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
 
 

Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                   inż. Erwin Janysek     
       


