SP36/340/01/2020

Tychy, dnia 16 czerwca 2020r.

P.U.P.H. „Pietruszka” Daria Bartosik
ul. Kasztanowa 11E
43-227 Góra

Szanowni Państwo,
Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach – informuje
o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), pn.: „Przygotowanie,
dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 3.09.2020r.
do 24.06.2021r.”
Uzasadnienie prawne
Prawo zamówień publicznych:
Art. 24. [Podmioty wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia]
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
….
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
….
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał dnia 8 czerwca
2020r. Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 do dnia 15.06.2020r.:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(załącznik nr 3 do Ogłoszenia)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje z należytą starannością
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
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1 usługi na podstawie jednej umowy polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej przez okres ciągły
minimum 9 miesięcy, przy czym wartość usługi za okres 9 miesięcy powinna wynosić co najmniej
250.000 złotych;
lub
2 lub więcej usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla przedszkola, szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda,
które wykonywane były w tym samym czasie przez okres co najmniej 9 miesięcy, a ich łączna wartość
w tym okresie wyniosła co najmniej 250.000 zł.
Wykonawca złożył wykaz usług bez wskazania dat rozpoczęcia i zakończenia oraz wartości każdej
wymienionej usługi.
Wobec powyższego Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień, która ze wskazanych umów
w okresie ostatnich 3 lat za okres 9 miesięcy miała wartość 250 000,00 zł lub które dwie usługi
w tym samym czasie miały po 100 000,00 zł każda za 9 miesięcy i w tych samych 9 miesiącach.
W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni oferty, Zamawiający uprawniony jest do wykluczenia
Wykonawcy udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
2. Referencji bądź innych dokumentów, o których mowa w 5.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu będących
dowodem, że usługi wykonywane na rzecz innych podmiotów były wykonywane należycie. Dokumenty
te nie powinny być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dołączone referencje datuje się na
12.11.2019r. i 9.03.2018 r.
3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(załącznik nr 5 do Ogłoszenia)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem do
przewozu żywności, który został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do transportu posiłków na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.);
Wykonawca przedstawił wykaz narzędzi bez decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisującej
wskazane samochody do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej do transportu posiłków na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.).

W związku z tym, że dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w formie pisemnej a do
wyznaczonego terminu ich złożenia nie wpłynęły w wersji papierowej do Zamawiającego tj. do dnia
15.06.2020r. wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.
Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36
im. Narodów Zjednoczonej Europy
W TYCHACH
mgr Danuta Wójcik
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