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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83049-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie
2019/S 037-083049
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
Warszawa
02-511
Polska
Osoba do kontaktów: Karina Staszewska
Tel.: +48 225652348/+48 225652355
E-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl
Faks: +48 228450714
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zlobki.waw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

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

Nazwa:
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy mleka i przetworów mlecznych
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.2.19

II.1.2)

Główny kod CPV
15500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
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Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2019 r.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 029 871.35 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Asortyment:
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
żelatyny, cukru) Opakowanie 1 Kg
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
mleka w proszku, żelatyny) Opakowanie 0,3 - 0,4Kg
Jogurt naturalny 1 - 2 % tłuszczu; skład: mleko pasteryzowane i/lub mleko, żywe kultury bakterii (bez dodatku
mleka w proszku, żelatyny) Opakowanie 0,12 - 0,18 Kg
Jogurt naturalny typu greckiego (w składzie bez żelatyny i mleka w proszku) Opakowanie 0,3 - 0,4 Kg
Kefir (skład:mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych, dopuszczalny dod. mleka w
proszku) Opakowanie 0,2 - 0,5 Kg
Masło extra minimum 82 % tłuszczu (w szt.) Opakowanie 0,2 Kg
Margaryna roślinna (zawierająca co najmniej 40 % jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, bogata w
witaminy A, D i E, nie zawierające konserwantów, bez tłuszczów utwardzonych, bez laktozy) typu "Rama 100 %
roślinna" lub równoważne o powyższych parametrach Opakowanie 0,450 Kg
Margaryna roślinna (zawierająca co najmniej 50 % wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, bogata w
witaminy A, D i E, nie zawierające konserwantów, bez tłuszczów utwardzonych, bez laktozy) typu "Flora Light"
lub równoważne o powyższych parametrach w kubku Opakowania 0,400 Kg
Maślanka naturalna (skład: maślanka naturalna, mleko pasteryzowane, dopuszczalna - serwatka w proszku,
żywe kultury bakterii mlekowych) Opakowanie 0,3 - 1 Kg
Mleko świeże 3,2 % tłuszczu pasteryzowane (dodatkowo dopuszcza się homogenizację i/lub mikrofiltrację)
Opakowanie 1 L
Ser mozzarella maxi wałek Opakowanie 0,2 - 0,25 Kg
Ser mozzarella mini kulki Opakowanie 0,12- 0,15 Kg
Ser twarogowy (kwasowy) półtłusty. Sklad: mleko krowie pasteryzowane, czyste kultury bakterii. Bez soli, bez
dodatku cukru, bez konserwantów. Typu Twaróg wiejski póltłusty lub równoważny o powyższych parametrach
Opakowanie 0,2 - 0,5 Kg
Ser żółty typu holenderskiego - mierzwiony - plasterkowny w extracieniutkie plastry typu edamski, gouda,
pakowany ementaler, mazdamer lub równoważny o powyższych parametrach opakowanie Opakowanie 0,1 0,2
Kg
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Ser żółty typu szwajcarskiego pakowany próżniowo w kawałku, który charakteryzuje jednolita masa pokryta
dziurkami wielkości oliwek o kolorze bladożółtym. Ma łagodny, słodki smak typu ementaler, mazdamer, sokół
Mlekovita lub równoważny o powyższych parametrach Opakowanie 0,2 -0,4 Kg
Śmietana 12 % tłuszczu (skład: śmiatanka lub śmiatana lub śmiatanka pasteryzowana i żywe kultury bakterii
mlekowych - bez innych dodatków) Opakowanie 0,18-0,35 g
Śmietana 18 % tłuszczu (skład: śmiatanka lub śmiatana lub śmiatanka pasteryzowana i żywe kultury bakterii
mlekowych - bez innych dodatków) Opakowanie 0,18-0,35 g
Mleko 3,2 % tłuszczu karton Opakowanie 1 L
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zasady rozliczeń / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: System jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzula społeczna / Waga: 5
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.08.03.02-14-6741/16-00, RPMA.08.03.02-14-6742/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 004-004651

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
28/01/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Sebex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Municypalna 20
Warszawa
02-281
Polska
E-mail: biuro@sebex.eu
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 029 871.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 005 172.45 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
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych 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.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2019
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