
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa mięsa i wędlin do Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO HORYNIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000781032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sanatoryjna 3

1.5.2.) Miejscowość: Horyniec-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-620

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48166313088

1.5.8.) Numer faksu: +48166313355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uzdrowisko-horyniec.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://uzdrowisko-horyniec.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mięsa i wędlin do Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69e4988a-790c-11ec-beb3-a2bfa38226ab
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063472/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 13:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034199/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UH-ZP.26.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 410000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin własnym transportem
Wykonawcy dla „Uzdrowiska Horyniec” 
Sp. z o.o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający wymagał, aby treść oferty była zgodna z treścią SWZ. Zgodnie 
z postanowieniami SWZ składana przez Wykonawcę oferta powinna składać się z dokumentów
opisanych w rozdziale 9 SWZ. tj. 1. Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego
wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu
Ofertowym.
2.Pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
3. Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w ogólnie
dostępnych formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5. Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

Po dokonaniu otwarcia oferty w złożonej przez wykonawcę ofercie brak było z dokumentów
opisanych w rozdziale 9 SWZ, - w załączniku znajdował się jedynie wzór umowy, niewymagany
do złożenia w ofercie. 
W związku z faktem, że treść złożonej przez ww. Wykonawcę oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia Zamawiający odrzucił złożoną przez niego w przedmiotowym postępowaniu ofertę
na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
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