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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338614-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Czekolada i wyroby cukiernicze
2018/S 148-338614

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 80/82
Szczecin
70-482
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kłosińska
Tel.:  +48 914221898
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl 
Faks:  +48 914221898
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krwiodawstwo.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa czekolady w ilości 889 600 sztuk, wafli w czekoladzie w ilości 111 200 sztuk oraz ciastek zbożowych w
ilości 111 200 sztuk wraz z opakowaniami

II.1.2) Główny kod CPV
15842000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w podziale na trzy części:

mailto:sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
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— Część 1 – czekolady twardej w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt. wraz z opakowaniami (kartonik
dla Honorowego Dawcy Krwi – 8 czekolad, szczelne opakowanie 8 czekolad w kartoniku oraz opakowanie
zbiorcze),
— Część 2 – wafli w kształcie prostopadłościennym, pokrytych czekoladą w ilości 111 200 szt.,
— Część 3 – ciastek zbożowych z mlekiem w ilości 111 200 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 733 528.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czekolada twarda w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15842100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Czekolada twarda w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt. (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset sztuk) wraz z opakowaniami (kartonik dla Honorowego Dawcy Krwi – 8 czekolad, szczelne
opakowanie 8 czekolad w kartoniku oraz opakowanie zbiorcze),
Czekolada mleczna:
— Kaloryczność: min. 533 kcal/100 g,
— Zawartość masy kakaowej – min. 30 %,
— Zawartość suchej masy – min. 14 %,
— Zawartość tłuszczu mlecznego – min. 3,5 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 333 600.
Czekolada gorzka:
— Kaloryczność: min. 541 kcal/100 g,
— Zawartość masy kakaowej – min. 60 %,
— Zawartość suchej masy – min. 35 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 222 400.
Czekolada mleczna z wiórkami kokosowymi:
— Kaloryczność: min. 545 kcal/100 g,
— Zawartość masy kakaowej – min. 28 %,
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— Ilość dodatków tj. wiórek kokosowych nie mniej, niż 15 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz
składnikówpochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 333 600.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 znajduje się w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wafle w kształcie prostopadłościennym, pokryte czekoladą w ilości 111 200 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15842100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Wafel w czekoladzie:
— Kaloryczność: min.180 kcal /min. 35g,
— Zawartość miazgi kakaowej – min.28 %,
— Ilość warstw nadzienia – min.3,
— Zawartość suchej masy – min. 92 %.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz
składnikówpochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 111 200.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ciastka zbożowe z mlekiem w ilości 111 200 szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15842000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Ciastka zbożowe z mlekiem:
— Kaloryczność: min. 224 kcal/50g,
— Ciastka zbożowe z mlekiem, nie zawierające czekolady.
1 opakowanie: min 50g
Ilość sztuk: 111 200.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 został zawarty w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-168849

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168849-2018:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Czekolada twarda w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Avingo - Sterliński Patryk
ul. Zamiejska 5/89
Warszawa
03-580
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 521 216.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 511 596.75 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Wafle w kształcie prostopadłościennym, pokryte czekoladą w ilości 111 200 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Unima Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 4
Zielona Góra
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65-142
Polska
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 84 512.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 58 764.23 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Ciastka zbożowe z mlekiem w ilości 111 200 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Unima Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 4
Zielona Góra
65-142
Polska
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 127 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 167 252.03 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2018


