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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562088-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze
2019/S 229-562088
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Adres pocztowy: ul. Belgijska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-511
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Trólka
E-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl
Tel.: +48 225652355
Faks: +48 228450714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://zlobki.waw.pl/zamowienia-publiczne/?f=profil-nabywcy
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 – II procedura
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.51.19

II.1.2)

Główny kod CPV
15800000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie
dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 170 955.60 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
15881000
15890000
15893100
15894000
15400000
15411110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przewidywany asortyment:
Amarantus kg 151
Ananas plastry w syropie kg 3023
Biszkopty kg 756
Biszkopty bezglutenowe kg 202
Brzoskwinia połówki w zalewie bez skórki, bez kg 3527
Bułka tarta kg 504
Bułka tarta bezglutenowa kg 252
Chrupki kukurydziane kg 756
Chrzan tarty kg 302
Ciecierzyca (cieciorka) nasiona suche kg 504
Cieciorka (ciecierzyca) gotowana na parze kg 1008
Cukier kg 9270
Cukier puder kg 806
Cukier trzcinowy kg 554
Cukier waniliowy lub cukier z wanilią kg 252
Czekolada gorzka bez dodatków kg 126
Daktyle suszone drylowane (bez pestek) kg 227
Drożdże świeże kg 151
Dżem 100 % owoców kg 705
Fasola czerwona gotowana na parze kg 605
Fasola biała gotowana na parze kg 403
Figi suszone kg 176
Groszek ptysiowy kg 252
Groszek ptysiowy bezglutenowy kg 5
Herbata czarna liściasta kg 96
Herbata owocowa lub ziołowo-owocowa op 2166
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Herbatniki maślane kg 756
Herbatniki (bez mleka, bez jaj) kg 151
Herbatniki bezglutenowe (bez mleka, bez jaj) kg 151
KAKAO naturalne kg 202
Kasza bulgur kg 756
Kasza gryczana biała (niepalona) kg 605
Kasza gryczana krakowska kg 504
Kasza gryczana prażona kg 907
Kasza jaglana kg 907
Kasza jęczmienna pęczak kg 756
Kasza jęczmienna mazurska (perłowa) kg 504
Kasza jęczmienna wiejska (łamana) kg 655
Kasza kukurydziana kg 907
Kasza kus-kus kg 907
Kasza manna kg 1260
Kasza orkiszowa kg 756
Kasza owsiana kg 504
Kawa orkiszowa kg 50
Kawa zbożowa rozpuszczalna kg 443
Kawa zbożowa rozpuszczalna bezglutenowa kg 10
Komosa ryżowa (Quinoa) kg 151
Koncentrat pomidorowy 30 % kg 907
Kukurydza konserwowa kg 856
Kwasek cytrynowy kg 30
Wanilia w laskach szt 100
Mak niebieski 100 % kg 60
Makaron bezglutenowy kg 101
Makaron bezglutenowy kolorowe świderki kg 50
Makaron spaghetti bezglutenowy kg 50
Makaron spaghetti pszenny bez jaj kg 50
Makaron minimum czterojajeczny kg 1108
Makaron minimum pięciojajeczny kg 252
Makaron o kształcie rurek w wersji mini kg 252
Makaron o kształcie świderków w wersji mini kg 252
Makaron o kształcie kokardek w wersji mini kg 252
Makaron o kształcie piór (pene) w wersji mini kg 252
Makaron o kształcie kółek w wersji mini kg 252
Makaron orkiszowy razowy kg 655
Makaron orkiszowy kg 554
Makaron pełnoziarnisty kg 302
Makaron ryżowy nitki/wstążki kg 252
Mąka gryczana kg 504
Mąka jaglana kg 504
Mąka kokosowa kg 403
Mąka kukurydziana kg 504
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Mąka migdałowa kg 403
Mąka orkiszowa biała typ 630 kg 252
Mąka orkiszowa pełnoziarnista kg 252
Mąka owsiana kg 252
Mąka owsiana bezglutenowa kg 101
Mąka pełnoziarnista 3 ziarna kg 252
Mąka pszenna luksusowa typ 500 kg 2267
Mąka pszenna tortowa typ 450 kg 2267
Mąka pszenna chlebowa typ 750 kg 101
Mąka pszenna pełnoziarnista kg 202
Mąka ryżowa kg 202
Mąka z nasion amarantusa kg 202
Mąka ziemniaczana kg 202
Mąka żytnia chlebowa typ 720 kg 50
Mąka żytnia pełnoziarnista kg 151
Mięta saszetki op 1511
Migdały w płatkach kg 202
Miód naturalny (pszczeli) kg 655
Mleko/mleczko kokosowe o zawartości co najmniej 60 % ekstraktu z kokosa litr 1058
Morele suszone bez substancji konserwujących kg 302
Musztarda bez substancji konserwujących kg 227
Napój jaglany litr 907
Napój orkiszowy z wapniem z alg morskich litr 655
Napój sojowy z wapniem z alg morskich litr 252
Napój owsiany z wapniem z alg morskich litr 353
Napój ryżowy z wapniem litr 353
Napój migdałowy bez dodatku cukrów litr 353
Nasiona chia (szałwi hiszpańskiej) kg 101
Olej rzepakowy niskoerukowy litr 5290
Olej z pestek winogron litr 806
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia litr 2015
Oliwki czarne drylowane (bez pestki) w zalewie kg 353
Orkisz ekspandowany kg 50
Orzechy pinii kg 20
Orzechy włoskie kg 40
Orzechy laskowe kg 40
Orzechy nerkowca kg 20
Pestki dyni łuskane kg 126
Pieprz ziołowy kg 25
Pieprz czarny ziarnisty kg 10
Pieprz czarny mielony kg 10
Pieprz kolorowy ziarnisty kg 10
Pieprz biały mielony kg 5
Pieprz cytrynowy kg 10
Płatki (pełnoziarniste) żytnie kg 403
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Płatki jaglane (pełnoziarniste) kg 655
Płatki jęczmienne błyskawiczne kg 302
Płatki jęczmienne pełnoziarniste kg 453
Pozostały asortyment w zał. 3a do zapr. do negoc
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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-b153/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Chleb tradycyjny pszenno-żytni. Skład: mąka pszenna, mąka żytnia i/lub zakwas żytni (mąka żytnia, woda,),
woda, sól, drożdże (bez laktozy, bez konserwantów, bez sztucznych dodatków) kg 9 300.
2. Chleb razowy żytni. Skład: mąka żytnia min. 60 % (w tym mąka żytnia razowa min. 30 %), woda, sól. (bez
laktozy, bez drożdży, bez konserwantów) kg 8 200.
3. Bułka wrocławska. Skład: mąka pszenna, woda, tłuszcz roślinny, drożdże, sól, cukier (w składzie bez laktozy,
bez konserwantów, bez sztucznych barwników) kg 9 400.
3. Bułka bezglutenowa wyborowa (tradycyjna jasna z mąki ryżowej) w składzie bez jaj, laktozy, soi. (z
oznakowaniem przekreślonego kłosa) kg 300.
4. Chleb bezglutenowy (z oznakowaniem przekreślonego kłosa). W składzie bez: glutenu, jaj, laktozy; typu
chleb bezglutenowy rustykalny Putka (200 g) lub bezglutenowy z prosem Putka (230 g) lub art. równoważny w
składzie bez: glutenu, jaj, laktozy; kg 100.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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-b153/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE pod numerem 2019/S 177-430316
z dnia 13.9.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia
(oznaczone numerem ZŻ-ZP.26.27.19), które zostało unieważnione w:
1) części nr 3) Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego dnia 30.10.2019 r.
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwagi na fakt, iż w w/w części zamówienia została złożona jedna
oferta przez Wykonawcę Sebex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która została
odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 w/w ustawy oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy,
2) części nr 9) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie dnia 17.10.2019 r. na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwagi na fakt, iż w w/w części zamówienia nie została złożona żadna
oferta.
Wobec powyższego, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zasadne jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki Wykonawcy, który w chwili
obecnej świadczy tożsame dostawy na rzecz Zamawiającego w zakresie: dostaw artykułów spożywczych
ogólnego przeznaczenia żywieniowego oraz świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie na
podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
które to umowy obowiązują do dnia 31.12.2019 r. - ponadto Wykonawca ten jako jedyny złożył ofertę (był
zainteresowany uzyskaniem zamówienia w części nr 3):
Sebex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Municypalna 20
02-281 Warszawa
POLSKA

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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 177-430316

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji
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V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Sebex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Municypalna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-281
Państwo: Polska
E-mail: biuro@sebex.eu
Tel.: +48 228635467
Faks: +48 228635467
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 946 775.19 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 946 775.19 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

7/9

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnym zakwasie
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Sebex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Municypalna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-281
Państwo: Polska
E-mail: biuro@sebex.eu
Tel.: +48 228635467
Faks: +48 228635467
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 224 180.41 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 224 180.41 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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.
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2019
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