
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa zamknięć koronowych z litografią.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000872059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 48

1.5.2.) Miejscowość: Rymanów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-481

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134357401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

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 zamknięć koronowych z litografią.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3236a6d6-d977-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114008/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 12:24
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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: 2021/BZP 00099176/01

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: EP-04/21

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

4.3.) Wartość zamówienia: 324129,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących artykułów:

Zamknięcie koronowe Φ26 mm, typ pry-off z uszczelką nie zawierającą PCV o profilu uszczelki
SACMI 916 przeznaczone do butelek szklanych spełniające wymogi wg CE.T.I.E (International
Technical Centre for Botteling and Packaging) GME 13.01 oraz GME 13.02 napełnianych
następującymi rodzajami płynów: wody i napoje gazowane. Wykonanie: blacha stalowa
ocynowana lub chromowana o grubości 0,20 do 0,22 mm. Rodzaj lakierowania: strona
wewnętrzna - lakier adhezyjny spełniający normy UE dot. bezpośredniego kontaktu z artykułami
żywnościowymi, strona zewnętrzna - kolor biały plus litografia. Na zamknięciach należy wykonać
litografię zawierającą znak firmowy Uzdrowiska określony we wzorcu, który jest w posiadaniu
Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże wybranemu w trakcie procedury
przetargowej Wykonawcy wzorzec znaku firmowego. Szacowana roczna wielkość dostaw około
12 000 000 szt. Całość zamówienia będzie zrealizowana w ok. czterech dostawach częściowych
wg zapotrzebowania zamawiającego. 

Ogólna roczna ilość zamknięć koronowych z litografią może ulec zmianie / - 20% o wyżej
wymienionej wartości.

Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzedawanych zamknięć koronowych do kontaktu z żywnością:

1. Atest higieniczny PZH lub Deklaracja zgodności - jednorazowo, przy pierwszej dostawie
2. Świadectwo jakości - do każdej partii dostarczonych towarów

Niedostarczenie w/w dokumentów skutkowało będzie nieodebraniem danej partii towarów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44618300-8 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników i wieka

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zobowiązani byli do złożenia ofert w formie
elektronicznej, za pośrednictwem skrzynki ePUAP, po uprzednim zaszyfrowaniu ofert na
miniPortalu. W dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00 Zamawiający przystąpił do procedury otwarcia
ofert. Zamawiający z użyciem aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert, przystąpił do
deszyfrowania plików, które wcześniej zostały pobrane ze skrzynki ePUAP. W skrzynce ePUAP
widoczne były dwa pliki. Zamawiający stwierdził również, że na stronie miniportalu ww.
postępowania jest widoczny plik złożony wyłącznie przez Promet Sp. z o.o. Sp. k. W trakcie
próby deszyfracji plików Zamawiający stwierdził co następuje:
1. W przypadku pliku przesłanego przez Promet Sp. z o.o. Sp. k., pojawił się komunikat „plik
został zaszyfrowany kluczem do innego postępowania” , co skutkowało tym, że nie było
możliwości odszyfrowania pliku oraz zapoznania się z treścią w nim zawartą.
2. W przypadku pliku przesłanego przez Pana Dariusza Kruszyńskiego pojawił się komunikat
„wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”, co skutkowało tym, że nie było możliwości
odszyfrowania pliku oraz zapoznania się z treścią w nim zawartą. W związku z powyższym
Zamawiający uznał, iż w podmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Pliki, które
zostały złożone na skrzynkę ePUAP można zidentyfikować, jako dokumenty złożone do
postępowania EP-04/21, ale Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ich treścią i nie
może stwierdzić, że są to oferty. Zamawiający nie mogąc zapoznać się z treścią plików, nie
dokonał otwarcia ofert, a przez to nie mógł nawet wypełnić wynikającego art. 222 ust.5 ustawy
Pzp, ustawowego obowiązku, o niezwłocznym podaniu na stronie internetowej informacji z sesji
otwarcia ofert. Sytuacja Zmawiającego, który jest w dyspozycji pliku, którego nie może otworzyć
i zapoznać się z jego zawartością, należy zrównoważyć z sytuacją Zamawiającego, który nie
posiada żadnej oferty. Żeby mówić o ofercie, którą Zamawiający byłby w stanie poddać badaniu,
Zamawiający musiałby móc zapoznać się z jej treścią.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający na podstawie przepisu powołanego na wstępie,
unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że nie została
złożona żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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