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          Solec Zdrój, 25stycznia 2020 r  

 

 

Prezes 

Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02 - 676 Warszawa 

 
Zamawiający 
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
ul. Partyzantów 16, 24-100 Puławy 
tel. 81 886 36 26 / 81 887 99 98 
sekretariat@czart.pulawy.pl 
Odwołujący 

Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.  

z siedzibą w Panieńszczyźnie  

tel/fax 81 502 26 14  

e-mail: biuro@almax.lublin.pl 

 

 

Dotyczy:  

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych 01/2020 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 501649-N-

2020z dnia 10.01.2020r 
 

 

ODWOŁANIE 

 

Działając na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2164/2015 dalej „PZP”), w imieniu 

Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Panieńszczyźnie, przedsiębiorcy ubiegającego się o 

wskazane powyżej Zamówienie (dalej „Odwołujący”), niniejszym wnoszę odwołanie od czynności 

Zamawiającego polegających na:  

(i) nie odrzuceniu oferty KARO Sp. z o.o. z siedzibą 24-320 Poniatowa ul. Kraczewicka 180 

mimo, że została złożona na nieistniejące produkty w pozycjach 11 i 12 formularza 

ofertowego części nr 9 

(ii) nie wykluczeniu z postępowania Wykonawcy KARO Sp. z o.o. z siedzibą 24-320 Poniatowa 

ul. Kraczewicka 180 mimo że nie udokumentował on doświadczenia w zakresie 

realizacji podobnych zamówień w zakresie części 9 

(iii) nie odrzuceniu oferty PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 

Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że została złożona na produkty niespełniające wymagań 

Zamawiającego w zakresie pozycji 1,17,18,20 formularza ofertowego części 11 oraz 

zawierającą błąd w obliczeniu ceny w zakresie pozycji nr 1 części 11  

(iv) nie odrzuceniu oferty PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 

Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że została złożona oferta wariantowa lub opcjonalnie 

zostały złożone dwie oferty w zakresie pozycji 6,7,17,18 części 11 

(v) nie wykluczeniu z postępowania Wykonawcy PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros 

z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 mimo że nie udokumentował on 
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doświadczenia w zakresie realizacji podobnych zamówień w zakresie części 11 a także 

nie wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp 

(vi) wybraniu oferty Wykonawcy KARO Sp. z o.o. z siedzibą 24-320 Poniatowa ul. 

Kraczewicka 180 .w części 9 mimo, że jej oferta winna zostać odrzucona 

(vii) wybraniu oferty Wykonawcy PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 

24-100 Puławy ul. Dęblińska18 w części 11 mimo, że jej oferta winna zostać odrzucona 

(viii) nie wybraniu oferty Odwołującego mimo, iż pozostała najkorzystniejszą ofertą spośród 

nie podlegających odrzuceniu w zakresie części 9 i 11 

II. Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucam naruszenie:  

(I) art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP - poprzez nieprzeprowadzenie rzetelnego badania i oceny ofert  

(II) art. 89 ust.1 pkt 2 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy KARO Sp. z o.o. z siedzibą 

24-320 Poniatowa ul. Kraczewicka 180 mimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie części 9 

(III) art. 89 ust.1 pkt 5 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy KARO Sp. z o.o. z siedzibą 

24-320 Poniatowa ul. Kraczewicka 180 mimo, że Wykonawca ten winien zostać wykluczony z 

postępowania gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie części 9 

(IV) art. 89 ust.1 pkt 2 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy PPHU Mlekosz S.C M. 

Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 11 

(V) art. 89 ust.1 pkt 6 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. 

Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że zawierała błąd w obliczeniu ceny w 

zakresie pozycji 1 części 11  

(VI) art. 89 ust.1 pkt 1 powiązaniu z art. 82 ust.1 PZP – poprzez nie odrzucenie oferty PPHU 

Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że w 

części pozycji zadania 11 zawierała informacje o zaoferowaniu po dwa produkty w każdej z 

pozycji, z których żaden nie spełnia wymogów SIWZ. 

(VII) art. 89 ust.1 pkt 5 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy PPHU Mlekosz S.C M. 

Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 mimo, że Wykonawca ten 

winien zostać wykluczony z postępowania gdyż nie wykazał spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie części 11 

(VIII) art. 91 ust. 1 PZP w zw. z art. 2 pkt 5 PZP poprzez uznanie, że oferta Odwołującego nie jest 

ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie części 9 i 11  

 

III. W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie niniejszego odwołania i nakazanie: 

(1) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty  

(2) nakazania czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku 

(3) Wykluczenia z postępowania Wykonawców KARO Sp. z o.o. z siedzibą 24-320 Poniatowa ul. 

Kraczewicka 180 oraz PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy 

ul. Dęblińska18 gdyż obaj nie spełnili warunku udziału w postępowaniu  

(4) odrzucenia ofert Wykonawców KARO Sp. z o.o. z siedzibą 24-320 Poniatowa ul. Kraczewicka 

180 oraz PPHU Mlekosz S.C M. Kamiński K. Chabros z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Dęblińska18 

(4) wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w postępowaniu, 

a nie podlegających odrzuceniu, w zakresie części 9 i 11  

(5 ) obciążenia kosztami postępowania Zamawiającego na rzecz Odwołującego, poprzez zasądzenie 

kwoty stanowiącej uzasadnione koszty Odwołującego się z tytułu wpisu od odwołania oraz z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 
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IV. Wykonawca powziął wiadomość o czynnościach Zamawiającego, od których składa niniejsze 

odwołanie, w dniu 20 stycznia 2020r. - dzień przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej 

oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Termin do złożenia odwołania upływa w dniu 25 stycznia 2020, stąd też niniejsze odwołanie 

Wykonawca składa w terminie. 

 

V. 

Interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia został naruszony przez Zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu, ponieważ oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą, spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie części 9 i 11  

W konsekwencji, istnieje możliwość poniesienia szkody przez Odwołującego, a co za tym idzie 

Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zamawiający ogłosił w dniu 10 stycznia 2020r. postępowanie pod nazwą Sukcesywna 

dostawa produktów żywnościowych w którym Odwołujący złożył ofertę zgodną z treścią SIWZ 

na części zamówienia 9,11,12. 

 W dniu 20 stycznia 2020. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający przesłał 

Odwołującemu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z, której wynikało iż w zakresie 

części 9 wybrał ofertę Wykonawcy KARO Sp. z o.o zaś w zakresie zadania 11 ofertę Mlekosz S.C. 

 W związku z tym już w dniu 20 stycznia Odwołujący wystąpił do Zamawiającego o 

przesłanie kopii ofert Wykonawców KARO Sp. z o.o. oraz Mlekosz S.C., korespondencji 

prowadzonej ze wskazanymi Wykonawcami po terminie składania ofert a także protokołu z 

postępowania.  

 Odwołujący uzyskał te dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 

21.01.2020. 

Po analizie dokumentów a także postanowień SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, 

Odwołujący zauważył, że w częściach 9 i11 Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert popełnił 

szereg błędów mających wpływ na wynik postępowania. 

I tak w zakresie oferty Wykonawcy Karo Sp. z o.o. Zamawiający w czasie badania oferty 

pominął w pozycjach 11i 12 czynność badania, czy wskazani przez KARO Sp. z o.o producenci. 

produkują produkty o wskazanych przez Zamawiającego parametrach. Według wiedzy 

Odwołującego, potwierdzonej przez producenta Lubella, producent ten nie wytwarza makaronów 

wymienionych w pozycji 11 części 9 kształtach: krajanka, fale, rurki, kokardki w opakowaniu 500g. 

Wymienione kształty produkowane są w opakowaniach 400g, w związku z tym Karo Sp. z o.o. 

zaoferował produkty nieistniejące. Ponadto w związku z tym, że zapotrzebowanie Zamawiającego 

podane jest w sztukach o wadze 500g – Wykonawca KARO Sp. z o.o. zaoferowania produktu o 

gramaturze o 20 % niższej niż wskazana powoduje, że potrzeby Zamawiającego w tym zakresie nie 

są zaspokojone. Zwrócić uwagę należy także na fakt, że Producent Lubella nie produkuje 

makaronów opisanych w pozycji 12 części 9 o gramaturze 2,5 Kg a produkuje w opakowaniu 2 kg 

– tym samym Wykonawca podobnie jak w pozycji 11 nie zaspakaja wyartykułowanych w sztukach 

w SIWZ potrzeb Zamawiającego.  

W ofercie Karo Sp. z o.o. należy także zwrócić uwagę, iż do wykazu zrealizowanych dostaw 

nie dołączony został żaden dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw do wskazanego 

Odbiory. Tym samym Wykonawca Karo nie potwierdził ich należytego wykonania. 
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W przypadku Wykonawcy Mlekosz S.C. Zamawiający pominął fakt, iż zostały złożone po 

dwa produkty w zakresie pozycji 6,7,17,18 tym samym zostało złożonych kilka ofert co jest 

niedopuszczalne na gruncie art.82 ust.1 ustawy Pzp. 

W zakresie pozycji 17, 18 i 20 żaden ze wskazanych producentów nie produkuje artykułów 

o wymaganej przez Zamawiającego zawartości tłuszczu 45%, zatem oferta ta jest niezgodna z 

SIWZ. 

W pozycji 1 Zamawiający żądał „Deserki mlecze typu Monte 150g” z takiego opisu wynika, 

że żądał produktu objętego PKWiU: 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej 

niesklasyfikowane wymienionego w poz.48 zał.3 do ustawy o podatku Vat. Zastosowanie zatem w 

tej pozycji stawki podatku Vat w wysokości 5 % jest błędem w obliczeniu ceny o którym mowa a 

art. 89 ust.1 pkt 6, lub też zaoferowany został produkt niezgodny z SIWZ. 

Zamawiający w żaden sposób nie był w stanie zbadać spełniania przez Mlekosz s.c. 

warunków udziału w postępowaniu, ani też podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust.1 pkt 23, gdyż zgodnie z przesłanymi odwołującemu kopiami dokumentów, Wykonawca 

Mlekosz S.C. nie przedstawił Zamawiającemu dokumentów na których podstawie, Zamawiający 

mógłby te przesłanki zbadać.  

 W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

 

 

 

          Jerzy Paradziński  

Załączniki: 

1) odpis z KRS Wykonawcy  

2) pełnomocnictwo 

3) kopia dowodu przesłania odwołania 

4) potwierdzenie wniesienia wpisu  

 

 


