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   Warszawa 09-12-2020  

 
Unieważnienie postępowania 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie 
oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2021 roku Numer sprawy: 
OPS/ZP/1/2020 
 
1. Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione 

 
Uzasadnienie unieważnienia postepowania: Cena jedynej ważnej oferty firmy: Firma 
Gastronomiczna Andrzej Naumowicz, ul. Stalowa 20/22, 03-426 Warszawa przewyższa kwotę jaką 
zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
Oferta nr 1. 
Bracia Pietrzak Sp. J., 05-220 Zielonka, ul. Paderewskiego 17 
Cena oferty: 

1) Za jeden posiłek spożywany w stołówce lub wydawany w przypadku zamknięcia stołówki w 
związku z pandemią COVID-19  - 12,03 netto oraz 12,99 zł brutto 

2) Za jeden posiłek dostarczany do klienta (catering) - 14,53 zł. netto oraz 15,69 zł. brutto 
3) Za całość przedmiotu zamówienia 507 957,50 zł. netto oraz 537 477,50 zł. brutto  

Oferta nr 2 
Firma Gastronomiczna Andrzej Naumowicz, ul. Stalowa 20/22, 03-426 Warszawa 
Cena oferty: 

1) Za jeden posiłek spożywany w stołówce lub wydawany w przypadku zamknięcia stołówki w 
związku z pandemią COVID-19 – 14,35 zł. netto oraz 15,50 zł. brutto, 

2) Za jeden posiłek dostarczany do klienta (catering) – 15,00 zł. netto oraz 16,20 zł. brutto, za 
3) Za całość przedmiotu zamówienia 583 762,50 zł. netto oraz 630 463,50 zł. brutto. 

 
 
2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez 

Wykonawcę:  
Bracia Pietrzak Sp. J., 05-220 Zielonka, ul. Paderewskiego 17 
 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: Oferta Wykonawcy Bracia Pietrzak Sp. J., 05-220 Zielonka, ul. 
Paderewskiego 17 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
Warunkiem zamówienia wynikającym wprost z OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA było położenie 
jadłodajni lub baru na terenie Dzielnicy Praga-Północ zgodnie z załącznikiem nr 1. Według oferty 
złożonej przez wykonawcę Bracia Pietrzak spółka jawna, ul. Paderewskiego 17, 05-220 Zielonka 
uzupełnionej 7 grudnia 2020 r. jedyne wykazywane miejsce realizacji usługi to ul. Jagiellońska 57 w 
Warszawie. Oczywiście miejsce to jest położone w granicach Dzielnicy Praga-Północ, ale nie spełnia 
warunku przyjętego przez Zamawiającego w postaci lokalizacji w obrębie ulic wskazanych w 
załączniku graficznym. Zamawiający celowo wskazał obszar, gdzie powinna znajdować się jadłodajnia 
lub bar, aby jak najszerszy dostęp do tego miejsca mieli mieszkańcy rejonów korzystających 
najliczniej z pomocy społecznej (rejon ul.11 Listopada, Szwedzkiej, Inżynierskiej, Wileńskiej oraz tzw. 
Szmulowizny). Według doświadczenia Zamawiającego możliwość realizacji tego świadczenia o 
charakterze społecznym uzależniona jest często od lokalizacji, do której łatwo jest dotrzeć 
podopiecznym pieszo (z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz kosztów transportu). 
Wskazywany warunek był przez wiele lat stawiany jako jeden z podstawowych w zamówieniach dot. 



2 

 

przygotowania, wydania i dostarczenia gorących posiłków klientom OPS Dzielnicy Praga Północ m.st. 
Warszawy.       

 
3. Zamawiający informuje, że kolejne postepowanie będzie ogłoszone na stronie zamawiającego. 

Zamawiający w celu jak najszybszego wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia w 
kolejnym postepowaniu dot. Przygotowania i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków 
dla podopiecznych OPS w 2021 roku prześle SIWZ Wykonawcom, którzy złożyli oferty w tym 
postepowaniu. 

 

            

         
  


