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DI.201.2.20.2022 
 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
UNIEWAŻNIENIE 

 
CZĘŚĆ 1 oraz CZĘŚĆ 2 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów  
w placówkach handlowych – w podziale na 2 części” 
Nr sprawy P – 20 / TP / 2022 
 
 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 
 
Oferta nr 1 dla Części 1 i Części 2 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,   
ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services 
Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, zostaje odrzucona na podstawie 
art. 224 ust. 5 zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej w dalszej treści „ustawą”, ponieważ jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

W dniu 07.10.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień  
w zakresie ceny oferty dla Części 1 i Części 2. 

Część 1 – bony żywieniowe realizowane w okresie „październik – grudzień 2022 r.” 
Wykonawca w Formularzu Oferty zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 
netto: 29 634,00 zł 
słownie netto: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł 0/100 gr 
brutto: 29 991,42 zł 
słownie brutto: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 42/100 
w tym podatek VAT: 23% tj. 357,42 zł 
W ocenie Zamawiającego przy zastosowaniu, wskazanej przez Wykonawcę, stawki 

podatku VAT w wysokości 23%, cena winna wynosić: 
netto: 29 634,00 zł 
słownie netto: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł 00/100 gr 
brutto: 36 449,82 zł 
słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 82/100 
w tym podatek VAT: 23% tj. 6 815,82 zł 
Część 2 – bony żywieniowe realizowane w okresie „styczeń – marzec 2023 r.” 
Wykonawca w Formularzu Oferty zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 
netto: 36 438,00 zł 
słownie netto: trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł 0/100 gr 
brutto: 36 869,94 zł 
słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć zł 94/100 
w tym podatek VAT: 23% tj. 431,94 zł 
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W ocenie Zamawiającego przy zastosowaniu, wskazanej przez Wykonawcę, stawki 
podatku VAT w wysokości 23%, cena winna wynosić: 

netto: 36 438,00 zł 
słownie netto: trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł 00/100 gr 
brutto: 44 818,74 zł 
słownie brutto: czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 74/100 
w tym podatek VAT: 23% tj. 8 380,74 zł 
W związku z powyższym, Zamawiający wezwał do wyjaśnienia zaistniałej rozbieżności. 
Ponadto Zamawiający wezwał do wyjaśnienia ceny oferty, dlaczego cena Wykonawcy jest 

wyższa od łącznej wartości nabywczej bonów realizowanych w okresie: 
1) październik – grudzień 2022 r.”, tj. 1 560 sztuk o wartości nominalnej 18,00 zł, co daje 

łączną wartość nabywczą 28 080,00 zł. 
2) „styczeń – marzec 2023 r.”, tj. 1 920 sztuk o wartości nominalnej 18,00 zł, co daje 

łączną wartość nabywczą 34 560,00 zł. 
Zamawiający wskazuje na zapis w Formularzu Oferty dotyczącym oświadczenia 

Wykonawcy, że „Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawieranych transakcji 
w punktach sprzedaży i pobierania przez Wykonawcę marży czy prowizji za wyemitowanie 
bonów”. W ocenie Zamawiającego wygląda to tak, jakby Wykonawca do łącznej wartości 
nabywczej doliczył marżę i/lub prowizję. 
 

W wyznaczonym terminie, tj. do 12.10.2022 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia. 
Wykonawca przedstawił szczegółowy sposób obliczenia ceny: 
„Część 1:  
Wartość nominalna (nabywcza): 28 080,00 zł  
Prowizja 5,00%: 1 404,00 zł Opłata za dostawę (trzy miesięczne dostawy: październik, 

listopad grudzień): 3 x 50,00 zł = 150,00 zł  
VAT 23,00% od kwoty prowizji oraz opłaty za dostawę: 357,42 zł  
Wartość brutto: 29 991,42 zł 
Część 2:  
Wartość nominalna (nabywcza): 34 560,00 zł  
Prowizja 5,00%: 1 728,00 zł  
Opłata za dostawę (trzy miesięczne dostawy: styczeń, luty, marzec): 3 x 50,00 zł = 

150,00 zł  
VAT 23,00% od kwoty prowizji oraz opłaty za dostawę: 431,94 zł  
Wartość brutto: 36 869,94 zł” 

Ponadto wyjaśnił, że „(…) Sodexo dodatkowo pobiera prowizję w wysokości 5,00% 
wartości zamówienia netto oraz opłatę za jedną dostawę w wysokości 50,00 zł netto (na 2 części 
przypada łącznie 6 dostaw).” 

 
Reasumując, Wykonawca przyznał, że przygotowując ofertę dla Części 1 i Części 2 

doliczył do ceny oferty w każdej części prowizję i opłatę za dostawę bonów, co stoi  
w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego, które zostały określone w Formularzu oferty  
– załącznik nr 1 do SWZ, tj. „Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od 
zawieranych transakcji w punktach sprzedaży i pobierania przez Wykonawcę marży czy prowizji 
za wyemitowanie bonów”.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 
Wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 
53, 02-697 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako, że jej treść jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. 
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Informacja o unieważnieniu postępowania 

dla Części 1 oraz Części 2 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla 
pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów 
w placówkach handlowych – w podziale na 2 części”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 2 
ustawy, tj.: wszystkie złożone wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 
podlegały odrzuceniu. 

W sprawie niniejszego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta od Sodexo Benefits and 
Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. W toku badania  
i oceny ofert, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie ceny oferty.  

Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia udowodniły, że Wykonawca do ceny oferty doliczył 
prowizję, co jest nie zgodne z określonymi warunkami zamówienia. 

Oferta Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 
02-697 Warszawa, została odrzucona z przyczyn wskazanych w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 
W związku z tym, że w postępowaniu nie pozostała żadna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy. 
 
 

Dyrektor  
Paweł Sularz 

 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego 
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
3. A/a 


