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Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2020                                                               Olsztyn, dn. 1-04-2020 r. 

 

 

Do wszystkich  

Wykonawców  
 

 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 

opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10-03-2020 r. nr ogłoszenia  

2020/S 049-115594  oraz zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.infish.com.pl/przetargi i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 10 

w dniu 10-04-2020 r. pod oznaczeniem Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2020. 

 
Nazwa zamówienia: 

Świadczenie dostawy pn.: „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich 

zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020” 
 

Szanowni Państwo! 
 

I.  Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na podstawie art. 92 ust. 

1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) informuje, że po 

dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty:  
 

2. Firmę:  Tomasz Konarski Ośrodek Łososiowy, Gacki Młyn, 3-Maja 41/20, 76-200 Słupsk 

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 13 Dostawa Troci Wędrownej (smolty) Łupawa wraz z dopływami  
za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 

Część 24 Dostawa Troci Wędrownej (narybek letni 0+) Łupawa wraz z dopływami 
za cenę jednostkową brutto: 0,30 zł, słownie: trzydzieści groszy, z terminem do dnia 15.07.2020r. 

Część 30 Dostawa Troci Wędrownej (wylęg) Łupawa wraz z dopływami 
za cenę jednostkową brutto: 0,18 zł, słownie: osiemnaście groszy, z terminem do dnia 15.07.2020r. 

 

3. Firmę:  Konrad Łabęcki Hodowla Ryb, Broczyna 5, 77-203 Dretyń  

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 10 – załącznik 1.2. Dostawa Troci wędrownej (smolty) Rega wraz z dopływami.  

za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r.  

Część 15 – załącznik 1.3. Dostawa Troci wędrownej (smolty) Gwda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 

Część 33 – załącznik 1.9. Dostawa łososi (smolty) Wda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto: 4,20 zł, słownie: cztery złote dwadzieścia groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r.   

Część 34 – załącznik 1.9. Dostawa łososi (smolty) Brda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto: 4,20 zł, słownie: cztery złote dwadzieścia groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r.  

Część 36 – załącznik 1.10 Dostawa łososi (smolty) Rega wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto: 4,20 zł, słownie: cztery złote dwadzieścia groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 
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4. Firmę:  Jan Ryba, Gospodarstwo Rybackie, Lubuczewo 57, 76-200 Słupsk 

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 2  Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 3 

za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa zł dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 

 

5. Firmę:  OPZW Krosno  – ul. Jasna 26, 38-400 Krosno 

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 27 – Dostawa Troci wędrownej (wylęg) San wraz z dopływami 

za cenę jednostkową brutto: 0,18 zł, słownie: osiemnaście groszy, z terminem do dnia 12.04.2020r.   

Część 28 – Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Wisłoka wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto: 0,18 zł, słownie: osiemnaście groszy, z terminem do dnia 12.04.2020r. 

 

10. Firmę:  Hodowla ryb łososiowatych Wiktor Parwanicki, Darnowo 6, 77-230 Kępice 

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 7 – Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wda wraz z dopływami 

za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 

Część 8 – Dostawa Troci wędrownej (smolty) Brda wraz z dopływami 

za cenę jednostkową brutto: 2,90 zł, słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy, z terminem do dnia 15.05.2020r. 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Wykonawcy spełnili określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału we wszystkich podanych 

częściach postępowania. 
 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91.ust. 1 i 2 Ustawy Prawa zamówień publicznych. 

 

II. Odrzucone oferty Wykonawców: 

Zamawiający informuje, że zostały odrzucone oferty nr:  
 

8. Firmy: Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam Krzywosz, Bondyrz 9a, 22-442 Adamów 

złożona na: 

Część 21– Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Bystra wraz z dopływami 

Część 22 – Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Tanew wraz z dopływami 
 

9. Firmy: Gospodarstwo Rolno-Rybackie Marek Łubowski, Ławki 15, 26-330 Żarnów złożona na: 

Część 51 – Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Wisła 
 

Uzasadnienie prawne 
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli została 

złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. .   

 

III. Wykluczeni Wykonawcy: 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:  

Część 21– Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Bystra wraz z dopływami 

Część 22 – Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Tanew wraz z dopływami 

został wykluczony Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam Krzywosz, Bondyrz 9a, 22-442 

Adamów  

oraz na części 51 – Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Wisła zostało wykluczone Gospodarstwo Rolno-Rybackie 

Marek Łubowski, Ławki 15, 26-330 Żarnów. 
 

Uzasadnienie faktyczne  
Wykonawcy przesłali oferty nie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie spełniły warunków udziału 

w postępowaniu. 
 

Uzasadnienie prawne  
Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
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IV. Zamawiający unieważnia postępowanie: 
 

- z powodu braku ofert na:  

część 3 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 4  

część 4 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 5  

część 5 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Reda wraz z dopływami 

część 6 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Radunia wraz z dopływami 

część 9 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Drwęca wraz z dopływami 

część 14 Dostawa Troci wędrownej (smolty) Łeba wraz z dopływami 

część 16 Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Reda wraz z dopływami   

część 23 Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Dunajec  wraz z dopływami   

część 25 Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Łeba wraz z dopływami   

część 26 Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Drwęca wraz z dopływami  

część 29 Dostawa Troci wędrownej (wylęg) Rega wraz z dopływami   

część 38 Dostawa łososi (smolty) Słupia wraz z dopływami 

część 39 Dostawa łososi (smolty) Łeba wraz z dopływami 

część 40 Dostawa łososi (smolty) Drawa wraz z dopływami 

część 41 Dostawa łososi (smolty) Gwda wraz z dopływami 

część 52 Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Rega wraz z dopływami  

część 53 Dostawa Siei wędrownej (narybek jesienny 0+) Zatoka Pucka ujście Redy  

- z powodu złożenia w postępowaniu jednej oferty podlegającej odrzuceniu na: 

część 21 Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Bystra wraz z dopływami   

część 22 Dostawa Troci wędrownej (narybek letni 0+) Tanew wraz z dopływami 

część 51 Dostawa Certy (narybek jesienny 0+) Wisła 
 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia postępowania 

w części stosuje się odpowiednio art. 93 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie 

udzielenie zamówienia jeżeli, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

 

V. Podpisanie umowy: 

Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 

1a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

VI. Środki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) – Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

                 

 


