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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71304-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Czekolada
2019/S 032-071304
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin
20-078
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Majgier
Tel.: +48 814421190
E-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl
Faks: +48 815325318
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.lublin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rckik.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa czekolady 100 g w ilości 520 000 szt.
Numer referencyjny: RCKiK.DOP.SZ-3321/03/19

14/02/2019
S32
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/5

Dz.U./S S32
14/02/2019
71304-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/5

II.1.2)

Główny kod CPV
15842100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 520 000 szt. czekolady 100 g pakowanych w opakowania kartonowe
z logo Zamawiającego oraz opakowania zbiorcze przeznaczonej dla dawców krwi do zrównoważenia wysiłku
energetycznego, w asortymencie:
— czekolada 100 g mleczna - 195 000 szt,
— czekolada 100 g naturalna (gorzka) - 130 000 szt,
— czekolada 100 g z dodatkami - 195 000 szt.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 520 000 szt. czekolady 100 g pakowanych w opakowania kartonowe
z logo Zamawiającego oraz opakowania zbiorcze przeznaczonej dla dawców krwi do zrównoważenia wysiłku
energetycznego, w asortymencie:
— czekolada 100 g mleczna - 195 000 szt,
— czekolada 100 g naturalna (gorzka) - 130 000 szt,
— czekolada 100 g z dodatkami - 195 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość i walory smakowe / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Zawartość oleju palmowego / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w postaci
wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
min. 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający
uzna dostawę czekolady o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
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Siedziba Zamawiającego w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, POLSKA, gabinet Dyrektora
pokój 217
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – w pierwszej
kolejności Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, nastąpi na
podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale III SIWZ – oświadczeń wstępnych oraz oświadczeń i
dokumentów wskazanych przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów,
o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016
r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
III. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN.
IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.
V. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.
VI.1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert należy złożyć próbkę oferowanej czekolady. Próbka
czekolady składa się z:
— 5 tabliczek czekolady naturalnej (gorzkiej) a’100 g
— 5 tabliczek czekolady mlecznej a’100 g
— 5 tabliczek czekolady z dodatkami a’100 g (jeden rodzaj).
VI.2 Pojedyncze tabliczki czekolady powinny być fabrycznie opakowane w papier pergaminowy, folię z tworzyw
sztucznych lub aluminiową laminowaną (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością) – w
wersji opakowania jednostkowego identycznej jak przewidziana dla czekolad dostarczanych w ramach umowy
po wyborze oferty i zawierającej oznakowanie wyrobu zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
VI.3 Próbki należy dostarczyć na adres Zamawiającego tj. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin, POLSKA – odstępstwo od wymogu użycia środków
komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert przewidziane w art. 10c ust. 1 lit c) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
VI.4 Próbki czekolady umieścić należy w opakowaniu, zapewniającym zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami
mechanicznymi opisanym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale I lit. C SIWZ.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2019
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