
Historii Młyna Malinie i firm
z nim związanych ciąg dalszy.
Tym razem otrzymaliśmy do-
kumentację, z której wynika,
że spółki rodziny Dziewitów,
startując w kolejnych prze-
targach na dostawę produktów
spożywczych, posługują się
fałszywymi zaświadczeniami
sanepidu. Przedstawiają też
fałszywe polisy ubezpieczenio-
we oraz podrobione referencje.

W grudniu dwie firmy rodzi-
ny młynarzy startowały w jed-
nym przetargu na zakup i dosta-
wę pieczywa dla jednostki woj-
skowej i Domu Emeryta w War-
szawie. W przetargu startowała
firma FPU Natex Sylwia Gra-
niczka oraz FPHU Tomex Sta-
nisław Dziewit, czyli rywalizo-
wała córka z tatą. Już samo to z
punktu widzenia prawa handlo-
wego jest przestępstwem oraz na-
ruszaniem zasad etycznych, jed-
nostka wojskowa zwróciła jed-
nak uwagę na inną kwestię. Po-
stanowiła skontrolować doku-
mentację, jaką posługują się fir-
my rodziny Dziewitów. Wątpli-
wość wzbudziły zaświadczenia

sanepidu, którymi posługiwały
się firmy. Okazały się one – po-
drobione. Kierownik jednostki
płk Grzegorz Wlazłowski skon-
taktował się w tej sprawie z
mieleckim sanepidem. Ten za-
przeczył, jakoby kiedykolwiek
wydawał zaświadczenia sani-
tarne Natexowi czy Tomexowi.

Takich zaświadczeń
nigdy nie było

„W związku z powzięciem in-
formacji od Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Mielcu potwierdzającej
niewydanie uczestnikom postę-
powania przetargowego firmom
FPU Natex Sylwia Graniczka
oraz FPHU Tomex Stanisław
Dziewit zaświadczeń w zakresie:

- bezpieczeństwa żywności o
prawidłowości stosowania zasad
systemu HACCP lub potwier-
dzenia posiadania wdrożonego
systemu HACCP dla ww. pod-
miotów,

- spełniania wymogów hi-
gieniczno sanitarnych,

- wpisania do rejestru
zakładów podlegających urzę-
dowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i
objęcia ich bieżącym nadzorem
sanitarnym.

Zamawiający po powtórnej

ocenie ofert postanawia anulo-
wać wynik rozstrzygnięcia prze-
targu i zgodnie zArt. 24 ust. 2 pkt
3 wykluczyć wykonawców
FPHU Tomex i FPU Natex z
udziału w przetargu z powodu
złożenia nieprawdziwych infor-
macji mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania.
W uzasadnieniu powyższego in-
formuję, że wykonawcy, ubie-
gający się o zamówienie, muszą
spełniać warunki wynikające z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, co po-
twierdza się złożeniem oświad-
czenia oraz odpowiednich do-
kumentów”.

Obie firmy Dziewitów, star-
tując w przetargu, przedstawiły
dokumenty i zaświadczenia, któ-
re – jak twierdzi sanepid – nig-
dy nie były wydane. W związku
z zaistniałą sytuacją jednostka
wojskowa zwróciła się do ro-
dziny młynarzy o potwierdzenie
autentyczności załączonych za-
świadczeń. Na przekazane drogą
elektroniczną pismo nie uzyskała
żadnej odpowiedzi. Czym prę-
dzej więc wykluczono obie pod-
mieleckie firmy z udziału w
przetargu.

„Współpracujemy”
z Tesco

Kolejne oszustwo wyszło na

jaw w związku z przetargiem na
dostawę pieczywa i ciasta do
Kuchni Cateringowych w Kiel-
cach. W tym przetargu również
rywalizował tata z córką, a or-
ganizatora przetargu zaintereso-
wały nieczytelne dokumenty po-
twierdzające opłacenie polisy
OC od prowadzonej przez „kon-
kurujące” firmy działalności gos-
podarczej. Załączona do złożonej
dokumentacji polisa dla firmy
Natex Sylwia Graniczka była
nieaktualna. Co więcej, firma
piekarnicza pani nauczycielki
historii z Zespołu Szkół w Cho-
rzelowie nie odpowiedziała na
wezwanie do przedstawienia ak-
tualnych dokumentów. Podobnie
było z firmą Tomex – tutaj już
młynarze nie przedstawili w
ogóle żadnej polisy, a wezwani
do tego, przesłali organizatoro-
wi przetargu nieczytelną ksero-
kopię. Poproszeni o przedsta-
wienie oryginału polisy, lub zdat-
nej do czytania kopii potwier-
dzonej notarialnie, przesłali tyl-
ko kolejne, nieczytelne ksero. Tu
organizator przetargu, wciąż
wierząc w uczciwość ludzką,
postanowił zasięgnąć informacji
u źródła – skontaktował się z
firmą ubezpieczeniową, której
nazwa widniała w polisie.
Złudzenia się rozwiały, gdy jej
przedstawiciel poinformował go,
że takiej polisy nigdy nie było.
Organizatorowi przetargu puściły
nerwy.Ale postanowił sprawdzić
też inne informacje – m.in. za-

warte w złożonej ofercie za-
świadczenie, że Tomex realizo-
wał dostawy pieczywa na rzecz
supermarketu Tesco w Kolbu-
szowej Dolnej. Przystępując do
przetargu, firma Stanisława Dzie-
wita przedstawiła bowiem do-
kumenty mówiące o współpracy
z Tesco, wraz z potwierdzonym
za zgodność z oryginałem listem
referencyjnym z pieczęcią Tesco
Polska i nieczytelnym podpi-
sem. W odpowiedzi na zapytanie
skierowane do kolbuszowskiego
Tesco, Iwona Leś, kierownik
supermarketu, stwierdziła, że
nigdy nie współpracowała z
firmą Dziewita, a list referen-
cyjny, wraz z pieczęcią, jest po-
drobiony. Ostatecznie zarówno
Natex jak i Tomex zostały defi-
nitywnie wykluczone z udziału
w kieleckim przetargu.

Wywołają epidemię?

Podrabianie dokumentów,
fałszywe polisy ubezpieczenio-
we i lewe referencje to prze-
stępstwa, największym proble-
mem są jednak nieistniejące za-
świadczenia sanepidu. Zarówno
firma Natex Sylwia Graniczka,
jak i Tomex Stanisław Dziewit w
ostatnim roku wygrały co naj-
mniej kilkanaście przetargów na
dostawy żywności do szkół, szpi-
tali, internatów i innych instytu-
cji. Jeżeli teraz okazuje się, że
nigdy nie były one kontrolowa-
ne i działają bez spełnienia żad-
nych norm sanitarnych do-

tyczących żywności, mamy do
czynienia z firmami, które mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi. - To jest pierwszy
krok do wywołania epidemii.
Brak kontroli świadczy, że w ich
produktach może być wszystko
i nikt nie ma na to wpływu –
twierdzi były pracownik młyna.
W ubiegłym roku były już
nakładane na Dziewitów kary za
robaki w mące i zaniedbania sa-
nitarne (pisaliśmy również o
tym na łamach „Korso” - nr
14/2014) - Wiadomo, że firmy
Natex, Tomex to firmy papiero-
we, stworzone tylko do wygry-
wania przetargów, a całość pro-
dukcji piekarniczej spoczywa
na Młynie Malinie i piekarni
Kinga w Borowej. Reszta to fir-
my-krzaki zarejestrowane na
prywatne adresy właścicieli
młyna, mające nawet jeden
wspólny numer telefonu – do-
daje.

Swoich spraw nie chcą ko-
mentować właściciele Młyna
Malinie „Dziewit”. Również sa-
nepid jest powściągliwy w ko-
mentarzach w sprawie młyna i
firm pokrewnych. Z uzyskanych
przez nas informacji wynika, że
kserokopie dokumentacji za-
świadczeń sanitarnych młyna
zostały przekazane do Lublina.
Sprawą zainteresowało się rów-
nież Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne. Do tematu z pewnoś-
cią powrócimy.

GMINY 137 kwietnia 2015

R E K L A M A

R E K L A M A

MALINIE

Oszukują i kłamią
Piotr Durak
pdurak@korso.pl

Oszustwa firm związanych z Młynem Malinie „Dziewit“ łatwo wychodzą na jaw.
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Tu sobie siedzi i rządzi Artur Dziewit wraz ze wspólnikami. I tu zapadają strategiczne  decyzje dla poszczególnych Spółek
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