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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13882-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty głęboko mrożone
2020/S 008-013882
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: rtrolka@um.warszawa.pl
Tel.: +48 222775200
Faks: +48 222775202
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 mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

II.1.2)

Główny kod CPV
15896000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 638 735.55 PLN
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy mrożonych warzyw i owoców
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15896000
15331170

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przewidywany asortyment:
1 ananas kostka 1 600 kg;
2 borówka amerykańska 2 700 kg;
3 bób mrożony 520 kg;
4 brokuły opakowanie (różyczki) 5 700 kg;
5 brukselka 3 600 kg;
6 brzoskwinia kostka 2 700 kg;
7 buraki puree (100 % buraki) 5 600 kg;
8 cukinia krojona w kostkę 2 600 kg;
9 czarna porzeczka 2 500 kg;
10 czereśnia bez pestki 2 200 kg;
11 dynia kostka 3 600 kg;
12 fasola szparagowa zielona 4 400 kg;
13 fasola szparagowa żółta 4 200 kg;
14 groszek zielony 4 000 kg;
15 gruszka kostka (bez gniazd nasiennych) 1 850 kg;
16 jabłko kostka (bez gniazd nasiennych) 1 400 kg;
17 jagoda czarna (sztywne opakowanie) 2 200 kg;
18 kalafior opakowanie (różyczki) 6 100 kg;
19 kiwi kostka 500 kg;
20 koperek nać – krojona w igiełki bez łodyg kg, koperek myty, siekany i mrożony. Łodygi są usuwane. Produkt
jest wolny od chorób, pleśni i zanieczyszczeń. 176 kg;
21 kukurydza ziarno 1 450 kg;
22 maliny extra 3 300 kg;
23 mango kostka 1 620 kg;
24 marchew młoda junior 3 565 kg;
25 marchewka krojona w kostkę 3 200 kg;
26 morela kostka 2 800 kg;
27 owoce mieszane (skład: truskawki, maliny, czarna porzeczka, wiśnie) 4 560 kg;
28 pietruszka nać – gładka, otarta bez łodyg. Liście pietruszki myte, siekane i mrożone. Łodygi są usuwane. 112
kg;
29 szpinak rozdrobniony opakowanie (100 % szpinak) 3 850 kg;
30 śliwka bez pestki 3 700 kg;
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31 truskawki bez szypułek 7 100 kg;
32 wiśnia bez pestki 4 850 kg;
33 włoszczyzna krojona w paski (skład: marchewka, pietruszka, seler i por) 4 000 kg;
34 żurawina ogrodowa 1 080 kg.
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
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 dniu 2.1.2020 r. w części nr 6 Dostawy
mrożonych warzyw i owoców na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwagi na fakt, iż w ww. części
zamówienia została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Unifreeze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Wobec powyższego, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w ubiegłym roku (2019 r.) świadczył
tożsame dostawy na rzecz Zamawiającego w zakresie: dostaw mrożonych warzyw i owoców – ponadto
Wykonawca ten jako jedyny złożył ofertę (był zainteresowany uzyskaniem zamówienia – oznaczonym numerem
ZŻ-ZP.26.27.19 w części nr 6.

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
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawy mrożonych warzyw i owoców
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/01/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Unifreeze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Miesiączkowo 110
Miejscowość: Górzno
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 87-320
Państwo: Polska
E-mail: plock@unifreeze.com.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 638 735.55 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 638 735.55 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
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 mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniosły lub mogą 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.
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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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020
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