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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: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej
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 świeżych filetów rybnych
(uprzednio nie mrożonych)
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.3.19

II.1.2)

Główny kod CPV
15211100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ
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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)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15211100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
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.
Asortyment:
Dorsz atlantycki - filet bez ości i skóry uprzednio nie mrożony Opakowanie 1857 Kg
Łosoś norweski - filet bez ości i skóry uprzednio nie mrożony Opakowanie 768 Kg

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
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 006-008956
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: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

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:
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.
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.
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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: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2019

