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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w 
zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę 

pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozu odpadów 
komunalnych”  (ZP 18/2009).

OGŁOSZENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.  92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  223,  poz.  1655 z  późn.  zm.)  Dyrekcja 
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  informuje  o  wyniku 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  „Świadczenie  usług  polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i  
kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie  
przyjętych  w  dzierżawę  pomieszczeń  wraz  z  utylizacją  odpadów  pokonsumpcyjnych  oraz 
wywozu odpadów komunalnych”  (ZP 18/2009).

Została wybrana oferta Wykonawcy CATERMED Sp. z o. o., ul. K. Galla 25, 30-053  
Kraków  spełniająca  warunki  zawarte  w SIWZ oraz  najkorzystniejsza  w kryterium cena  i 
doświadczenie wykonawcy. 

Wartość Netto – 6.061.044,00 zł, 
Wartość Brutto – 6.485.317,08 zł

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 
złożonych ofert:

L.P. Nr 
oferty

Nazwa i siedziba wykonawców, którzy złożyli  
oferty

Punktacja w 
kryterium 

cena

Punktacja w 
kryterium 

doświadczenie  
wykonawcy

Łączna 
punktacja

1 2  ASPEN RES Sp. z o. o.
 ul. Bularnia 5,  31-222 Kraków

66,68 pkt 5,00 pkt 71,68 pkt

2 3 CATERMED Sp. z o. o.
ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

90,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt
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Jednocześnie  Dyrekcja  Szpitala  informuje  o  wykluczeniu  Wykonawcy  Gastropol 
Group Sp. z o.o., ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta została odrzucona zgodnie z art. 
24 ust, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jako oferty której treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający  pismem  znak  DOP-ZP  z  dnia  1  września  2009  r.  zwrócił  się  do 
wykonawcy o uzupełnienie  dokumentów i oświadczeń, które nie zostały złożone w ofercie 
przetargowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w niniejszym postępowaniu tj. 
1. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca - zgodnie z zapisami SIWZ pkt. VI 1.B. 3  w związku z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ  z dnia 14 lipca 2009 r.
2. oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI 1.C.3 zdanie drugie SIWZ z dnia 14 lipca 
2009 r. w związku z przedłożoną polisą do oferty,
3. oświadczenia,  że  Wykonawca  znajduje  się  pod  nadzorem  sanitarnym  i  spełnia 
wymagania higieniczne i  zdrowotne konieczne do zapewnienia  bezpieczeństwa żywienia  i 
żywności oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - zgodnie z zapisami pkt. VII . 1 SIWZ z 
dnia 14 lipca 2009 r.
4. opisu koncepcji realizacji usług - zgodnie z zapisami pkt. VII. 2 SIWZ z dnia 14 lipca 
2009 r.,
5. dokumentów  stwierdzających,  że  wykonawca  wdrożył  i  stosuje  zasady  systemu 
HACCP- zgodnie z zapisami pkt. VII. 3 SIWZ z dnia 14 lipca 2009 r.

Ogłoszenie  powyższe  przekazane  zostanie  wszystkim uczestnikom postępowania, 
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Szpitala  oraz  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  w 
siedzibie Zamawiającego od dnia 11 grudnia 2009 r.
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