
Przetarg nieograniczony na catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego 
wyżywienia pacjentów 

znak sprawy ZP/2043/15 
 

I N F O R M A C J A 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia 
pacjentów ” w dniu 05.06.2015r. została wybrana oferta następującego Wykonawcy: 
 

CATERMED S.A. 
Ul. Ks. Siemaszki 15 A 

31-201 Kraków 
 
Cena wybranej oferty wynosi: 409 307,90 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona jako jedyna niepodlegająca odrzuceniu oraz uzyskała 
największą ilość punktów (100). 
 

W postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców: 
1. PPHU Postęp Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Odrodzenia 9 – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
Uzasadnienie: 
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymagał dołączenia do oferty przykładowych jadłospisów 
dla każdej z diet z podaniem gramatury i wartości kalorycznej: 
− jadłospisu 10-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków standardowych, 
− jadłospisu 5-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków 
ponadstandardowych, z zastrzeżeniem, że jadłospis dla posiłków ponadstandardowych musi 
uwzględniać 2 zestawy posiłków do wyboru,  
− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety bogatobiałkowej dla posiłku standardowego, 
− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych 
węglowodanów dla posiłku standardowego, 
− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety łatwostrawnej o zmienionej konsystencji 
płynnej wzmocnionej. 
Wykonawca dołączył do oferty przykładowe jadłospisy niezgodne z wymogami SIWZ: 
1. Jadłospis 10-dniowy dla diety podstawowej dla posiłków standardowych oraz diety 
łatwostrawnej dla posiłków standardowych – Wykonawca nie zaplanował dania z rybą;  
2. Jadłospis 5-dniowy dla diety łatwostrawnej dla posiłków ponadstandardowych – 
Wykonawca zaplanował produkty przeciwwskazane (dzień 3 kolacja zestaw II – ogórek 
zielony; dzień 4 śniadanie zestaw I – papryka świeża; dzień 4 kolacja zestaw I – 
rzodkiewki; dzień 4 kolacja zestaw II – rzodkiewki; dzień 5 kolacja zestaw I – ogórek 
zielony);  

2.    Konsorcjum: NIRO Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Ścinawska  37; ORIN Sp. z o.o., 59-300 
Lubin, ul. Ścinawska 37  
Uzasadnienie: 
 Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymagał dołączenia do oferty przykładowych jadłospisów 
dla każdej z diet z podaniem gramatury i wartości kalorycznej: 
− jadłospisu 10-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków standardowych, 
− jadłospisu 5-dniowego dla diet podstawowej i łatwostrawnej dla posiłków 
ponadstandardowych, z zastrzeżeniem, że jadłospis dla posiłków ponadstandardowych musi 
uwzględniać 2 zestawy posiłków do wyboru,  
− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety bogatobiałkowej dla posiłku standardowego, 



− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych 
węglowodanów dla posiłku standardowego, 
− jednodniowego przykładowego jadłospisu diety łatwostrawnej o zmienionej konsystencji 
płynnej wzmocnionej. 
Wykonawca dołączył do oferty przykładowe jadłospisy niezgodne z wymogami SIWZ: 
1. Jadłospis 10-dniowy dla diety łatwostrawnej dla posiłków standardowych – Wykonawca 
zaplanował  pieczywo do śniadania i kolacji w ilości po 100 g zamiast wymaganych 
odpowiednio: 130g i 120 g;  
2. Jadłospis 5-dniowy dla diety łatwostrawnej dla posiłków ponadstandardowych zestaw I i 
zestaw II – Wykonawca zaplanował  pieczywo do śniadania i kolacji w ilości po 150 g 
zamiast wymaganych 200g;  
3. Jadłospis 5-dniowy dla diety łatwostrawnej dla posiłków ponadstandardowych zestaw I i 
zestaw II – Wykonawca zaplanował  masło do śniadania i kolacji w ilości po 20 g zamiast 
wymaganych 30g;  

 
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie 
umowy nastąpi w dniu 11.06.2015 r. w godz.: 1000 do 1400  w sekretariacie szpitala. 

 
         
 
          Prezes Zarządu 
 
    
            mgr inż. Krzysztof Zaczek 

 
 


