
                                  

 

Drezdenko, dnia 22 czerwca 2021 roku                                                                                                                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami 

na usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/S/2/2021, 2021/BZP 

nr 00055956/01 z dnia 2021-05-17 

 

 

1. Zamawiający w trybie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
Ustawą, informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021r. unieważnił przedmiotowe postępowanie.  

2. W terminie składania ofert, tj.: do dnia 26 maja 2021r., godz.: 10:00, złożono na platformie miniPortal UZP 
2 oferty.  

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono jedną ofertę:  
GRAPFA s.c.  T.Graś, W.Pfal, ul. Sienkiewicza 3e, 66-530 Drezdenko 

 
4. Po zakończonych negocjacjach zaproszono do składania ofert dodatkowych.  

5. W terminie składania ofert dodatkowych, tj. do dnia 16 czerwca 2021r., do godz.: 10:00 Wykonawca przy 
wykorzystaniu formularza „Zgłoszenie sprawy od wykonawcy do zamawiającego” przesłał na ePUAP Zamawiającego plik 
„oferta 1.zip-1.txt”. W opisie sprawy podane zostało hasło „oferta dodatkowa”. 

6. W dniu 16 czerwca 2021r., od godz.: 10:10 rozpoczęło się otwarcie ofert dodatkowych złożonych 
w przedmiotowej procedurze przy zastosowaniu systemu miniPortal. W trakcie deszyfrowania złożonej oferty 
system miniPortal wyświetlił komunikat „Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP” i system nie 
odszyfrował przesłanej oferty. 

7. W korespondencji elektronicznej przesłano na adres miniPortal@uzp.gov.pl prośbę o pomoc w wyjaśnieniu 
zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi uzyskano informację, że oferta została złożona przez Wykonawcę 
za pośrednictwem formularza do komunikacji, nie zastosowano dedykowanego formularza do złożenia oferty, 
co skutkuje brakiem możliwości odszyfrowania i odczytania oferty.  

8. W wyniku oceny zaistniałej sytuacji przyjęto stanowisko, że oferta dodatkowa nie została złożona. Zgodnie z art. 
296 ust. 2 Ustawy oferta dodatkowa złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestaje wiązać 
Wykonawcę w zakresie, w jakim oferta dodatkowa zawiera korzystniejsze propozycje w ramach wskazanych 
kryteriów oceny. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do negocjacji i nie złoży oferty dodatkowej, jest 
związany swoją pierwotną ofertą, czyli ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (o ile termin 
związania ofertą nie upłynął). 

9. Zamawiający w trybie art.239 ust.1 Ustawy, dokonał oceny złożonej oferty w oparciu  o przyjęte kryteria.  

 
Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

 

Numer oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy   Oferowana cena 

brutto 
Uzyskana punktacja w 
kryterium cena 100% 

łączna punktacja 
A 

1 

 Zakład Usługowo Handlowy Z.I.S.K. 
Ziętek S.J., Aleja Piastów 19, 66-530 
Drezdenko 

   1 130 880,27 zł  4 członków Komisji x 
100,00pkt.= 400,00pkt. 

400,00 

 
10. Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca: 

Zakład Usługowo Handlowy Z.I.S.K. Ziętek S.J., Aleja Piastów 19, 66-530 Drezdenko 
 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Wykonawca przedstawił wymagane oświadczenie i dokumenty na potwierdzenie, że spełnia warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę najkorzystniejszą pod 
względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymagania przedmiotowe wskazane przez Zamawiającego. 
 
 



                                  

 

11. Zamawiający unieważnił postępowanie w trybie art. 255 pkt.3 Ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Uzasadnienie:  
Najkorzystniejsza oferta pod względem przyjętych kryteriów przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał i może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

kwota brutto, jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

Wartość brutto oferty 
najkorzystniejszej 

 różnica  

wskaźnik zmiany 
(wartość brutto 
oferty*100/kwota na 
sfinansowanie) 

817 737,84 zł  1 130 880,27 zł      313 142,43 zł  
138,29 

 
 

Z poważaniem 

    
PREZES ZARZĄDU 

 
        Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 260 ust. 2  Ustawy, informację zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  www.szpital-drezdenko.pl w dniu 22.06.2021 r. 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku,  
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, tel. 95/7620505 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
numer KRS 0000345177, NIP 2810069579, wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł, www.szpital-drezdenko.pl  


