
Ogłoszenie nr 510042333-N-2020 z dnia 09-03-2020 r. 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, 

przekąsek, kawy, herbaty i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 511672-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 540035440-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Krajowy numer identyfikacyjny 24322042000000, ul. 

Georgiusa Agricoli   2, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 630 30 91, e-mail 

esmietana@muzeumgornictwa.pl, biuro@muzeumgornictwa.pl, faks 32 277 11 25. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeumgornictwa.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty i czekolady oraz 

napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP/05/MGW/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, słodyczy 

regionalnych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty i czekolady oraz napojów bezalkoholowych. 

Przedmiot zamówienia podzielono na VIII Części tj.: 1) Część I – Różne artykuły spożywcze, 2) Część II 

– Słodycze Regionalne, 3) Część III – Słodycze kruche, 4) Część IV – Słodycze, 5) Część V – Przekąski, 6) 

Część VI – Kawa ziarnista, herbata i czekolada, 7) Część VII – Kawa kapsułkowa, 8) Część VIII – Napoje 

bezalkoholowe. 2. W SIWZ Zamawiający podaje maksymalne, przewidywane ilości zamawianych 

artykułów, które w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Podane ilości służą 

wyłącznie porównaniu ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią one 

ostatecznego rozmiaru zamówienia i nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu 

niezrealizowanych dostaw albo podstaw do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie 

ponosił negatywnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. 

Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu 

HACCP. 3. Wykonawca odpowiada za jakość zamówienia oraz za zgodność dostaw z dokumentacją 

przetargową. 4. Wykonawca dostarczy materiały promocyjne przeznaczone do prawidłowej 

ekspozycji i przechowywania dostarczanych artykułów/napojów, w bezpłatną dzierżawę, tj.: Część II. 

1) 2 szt. ekspozytorów na Słodycze Regionalne. Część IV. 1) 10 szt. ekspozytorów na słodycze, 2) 4 szt. 

stojaków na lizaki. Część V. 1) 6 szt. ekspozytorów na chrupki i chipsy, Część VI. 1) 3 szt. ekspozytorów 

na herbatę, 2) 50 szt. filiżanek ze spodeczkami do espresso, 3) 100 szt. filiżanek ze spodeczkami do 

kawy czarnej/białej, 4) 50 szt. filiżanek ze spodeczkami do cappuccino, 5) 80 szt. szklanek do latte, 6) 

100 szt. kubków ze spodeczkami i przykrywkami do herbaty. Część VII. 1) 2 szt. ekspozytorów na 

kapsułki Część VIII. 1) 6 szt. lodówek zewnętrznych 800mm z logo Muzeum Górnictwa Węglowego, 2) 

1 szt. lodówki wewnętrznej 500mm z logo Muzeum Górnictwa Węglowego, 3) 2 szt. lodówki 

wewnętrznej 300mm z logo Muzeum Górnictwa Węglowego, 4) 10 szt. parasolek do ogródka 

letniego, 5) 50 szt. szklanek do zimnych napojów. 4.1 Wykonawca Części VII dostarczy 3 szt. urządzeń 

do parzenia kawy kapsułkowej przeznaczonego dla sektora HoReCa, w bezpłatną dzierżawę. 5. 

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego, że jakość, przedmiot i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym 

zamówieniem (towar jest wadliwy), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułu/ów 

właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad w „Czasie reakcji” – kryterium nr 2, zadeklarowanym w 

Formularzu oferty odpowiednio dla danej Części zamówienia. 6. Opis przedmiotu zamówienia 

wskazano w Części I pkt 3 SIWZ. 7. Zestawienie asortymentowo – ilościowe określone zostało w 

Części VI SIWZ. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

tak 

II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6 

Dodatkowe kody CPV: 15842300-5, 15842000-2, 15820000-2, 15894400-5, 15332310-0, 15842310-

8, 15842000-2, 15842310-8, 15312300-1, 15894400-5, 15860000-4, 15842210-7, 15860000-4, 

15980000-1, 15320000-7 

 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Różne artykuły spożywcze 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części I zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Słodycze Regionalne 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części II zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: Słodycze kruche 

Postępowanie / część zostało unieważnione 



tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części III zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 4    

NAZWA: Słodycze 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części IV zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 5    

NAZWA: Przekąski 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części V zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 6    

NAZWA: Kawa ziarnista, herbata i czekolada 

Postępowanie / część zostało unieważnione 



tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części VI zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 7    

NAZWA: Kawa kapsułkowa 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

Części VII zamówienia, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 

04.03.2020 r. do godziny 10:00 - nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 8    

NAZWA: Napoje bezalkoholowe 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne 

unieważnienia W przedmiotowym postępowaniu przetargowym na Część VIII zamówienia – Napoje 

bezalkoholowe złożona została jedna oferta Wykonawcy - Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o., 02-092 

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16, Filia Katowice 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 47. W toku 

badania oferty Wykonawcy stwierdzono brak Formularza oferty (załącznik nr 11 do SIWZ), który 

stanowi oświadczenie woli Wykonawcy, którego nie da się konwalidować po przez jego uzupełnienie. 

Pod pojęciem oferty, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, rozumie się oświadczenie 

Wykonawcy wyrażone na Formularzu oferty, będące jednostronnym zobowiązaniem Wykonawcy do 

wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz Zamawiającego. Należy zatem uznać, że zawarte w 

Formularzu oferty oświadczenia odnoszące się do m.in. ceny oferty, oferowanego czasu reakcji 

będącego kryterium oceny ofert , czy czasu związania z ofertą, nie zostały przez Wykonawcę złożone. 



Zamawiający nie może zatem wzywać o jego uzupełnienie zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, ponieważ 

Formularz oferty nie należy do katalogu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a zatem nie może 

być w tym trybie uzupełniony czy poprawiony, tym samym brak taki stanowi podstawę do odrzucenia 

oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jej treść 

nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

  

 


