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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168849-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Czekolada i wyroby cukiernicze
2018/S 076-168849
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 80/82
Szczecin
70-482
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kłosińska
Tel.: +48 914221898
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
Faks: +48 914221898
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa czekolady w ilości 889 600 sztuk, wafli w czekoladzie w ilości 111 200 sztuk oraz ciastek zbożowych w
ilości 111 200 sztuk wraz z opakowaniami

II.1.2)

Główny kod CPV
15842000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w podziale na trzy części:
– Część 1 – czekolady twardej w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt. wraz z opakowaniami (kartonik
dla Honorowego Dawcy Krwi – 8 czekolad, szczelne opakowanie 8 czekolad w kartoniku oraz opakowanie
zbiorcze);
– Część 2 – wafli w kształcie prostopadłościennym, pokrytych czekoladą w ilości 111 200 szt.;
– Część 3 – ciastek zbożowych z mlekiem w ilości 111 200 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie oferowanej części tj.
– Część 1 – 30 000 PLN,
– Cześć 2 – 2 000 PLN,
– Część 3 – 3 000 PLN. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt. 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 733 528.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Czekolada twarda w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15842100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Czekolada twarda w postaci tabliczki a`100 g w ilości 889 600 szt. (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset sztuk) wraz z opakowaniami (kartonik dla Honorowego Dawcy Krwi – 8 czekolad, szczelne
opakowanie 8 czekolad w kartoniku oraz opakowanie zbiorcze),
Czekolada mleczna:
– Kaloryczność: min. 533 kcal/100 g.
– Zawartość masy kakaowej – min. 30 %.
– Zawartość suchej masy – min. 14 %.
– Zawartość tłuszczu mlecznego – min. 3,5 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 333 600.
Czekolada gorzka:
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– Kaloryczność: min. 541 kcal/100 g.
– Zawartość masy kakaowej – min. 60 %.
– Zawartość suchej masy – min. 35 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 222 400.
Czekolada mleczna z wiórkami kokosowymi:
– Kaloryczność: min. 545 kcal/100 g.
– Zawartość masy kakaowej – min. 28 %.
– Ilość dodatków tj. wiórek kokosowych nie mniej, niż 15 %.
Czekolada nie może zawierać tłuszczu roślinnego.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 333 600.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 znajduje się w Rozdziale III SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany
przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów tj.:
1) opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 potwierdzający właściwości wskazane w tabeli (rozdział III SIWZ
dla części 1) dla 3 grup smakowych czekolad (czekolada mleczna, czekolada gorzka, czekolada mleczna z
wiórkami kokosowymi) – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
2)specyfikacja wyrobu gotowego (dla części 1) dla 3 grup smakowych czekolad (czekolada mleczna, czekolada
gorzka, czekolada mleczna z wiórkami kokosowymi);
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 521 216.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wafle w kształcie prostopadłościennym, pokryte czekoladą w ilości 111 200 szt.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15842100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wafel w czekoladzie:
– Kaloryczność: min.180 kcal /min. 35g.
– Zawartość miazgi kakaowej – min.28 %.
– Ilość warstw nadzienia – min.3.
– Zawartość suchej masy – min. 92 %.
Przedmiot zamówienie nie może zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych oraz składników
pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Ilość sztuk: 111 200.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale III SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany
przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów tj.:
1) opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 potwierdzający właściwości wskazane w tabeli (rozdział III SIWZ
dla części 2) – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
2) specyfikacja wyrobu gotowego (dla części 2) dla wafli w czekoladzie;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 512.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ciastka zbożowe z mlekiem w ilości 111 200 szt.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15842000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ciastka zbożowe z mlekiem:
– Kaloryczność: min. 224 kcal/50g.
– Ciastka zbożowe z mlekiem, nie zawierające czekolady.
1 opakowanie: min 50g
Ilość sztuk: 111 200.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 został zawarty w Rozdziale III SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany
przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów tj.:
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1) opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 potwierdzający właściwości wskazane w tabeli (rozdział III SIWZ
dla części 3) – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
2) specyfikacja wyrobu gotowego (dla części 3) dla ciastek zbożowych z mlekiem
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 127 800.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie sukcesywnie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

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:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:

19/04/2018
S76
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 12

Dz.U./S S76
19/04/2018
168849-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 12

— dla Części 1: co najmniej 2 dostaw artykułów spożywczych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych) brutto każda, w ramach których dostarczono m.in. wyroby czekoladowe
lub wyroby w polewie czekoladowej (np. wafle czekoladowe, wafle w czekoladzie, bombonierki czekoladowe,
cukierki z czekoladą, cukierki w czekoladzie, tabliczki czekolady, ciasta czekoladowe, ciastka w polewie
czekoladowej),
— dla Części 2: co najmniej 1 dostawy artykułów spożywczych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto, w ramach której dostarczono m.in. wyroby czekoladowe
lub wyroby w polewie czekoladowej (np. wafle czekoladowe, wafle w czekoladzie, bombonierki czekoladowe,
cukierki z czekoladą, cukierki w czekoladzie, tabliczki czekolady, ciasta czekoladowe, ciastka w polewie
czekoladowej),
— dla Części 3: co najmniej 1 dostawy artykułów spożywczych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) brutto, w ramach której dostarczono m.in. ciastka nie zawierające
czekolady (np. ciastka kruche, ciastka przekładane masą nie zawierającą czekolady, ciastka owsiane).
W przypadku składania oferty na Część 1, Część 2 i Część 3 Wykonawcy mogą wskazać te same dostawy dla
trzech części, na które składana jest oferta, tj. przedstawiona przez Wykonawcę dostawa o wyższej wartości
może zostać również wykazana do części o niższej wartości, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania o
których mowa powyżej.
Uwaga:
1) Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie umowę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie;
2) W przypadku, gdy wartość dostaw wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty
wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Oświadczenie o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwanego dalej – jednolitym
dokumentem lub JEDZ). Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
a) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,
W Repozytorium wiedzy – zakładka „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”, pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
b) W przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca składa jedno oświadczenie tj. jednolity dokument
(JEDZ)
c) Uwaga: Zamawiający zezwala, aby Wykonawca wypełnił w Części IV (pn. „Kryteria kwalifikacji) jednolitego
dokumentu jedynie sekcję pn. „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” tj. oświadczył
we wskazanej sekcji, czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji” (tym samym Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji w Części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
Części IV JEDZ.
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie
najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) wykaz dostaw (stosownie do każdej części zamówienia) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane – zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie.
b) dowody określające czy te dostawy (wskazane w wykazie dostaw) zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga: w tym miejscu znajduje się ciąg dalszy zapisów z sekcji VI 3) Informacje dodatkowe:
4) Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt. dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o kt. mowa w pkt. 1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio
oświadcz. W, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. os., kt. dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania W
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się.
5) W. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza teryt. RP,
kt. dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. a, składa dok., o kt. mowa w pkt 2 lit. a, w zakresie określ. w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 u Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, kt. dok. miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem
sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsc. zam. tej osoby
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru umowy Zamawiającego – Załącznik nr 5 do SIWZ. Postanowienia ustalone
we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do
treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).

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
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 29/05/2018
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: 29/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482
Szczecin, Pokój nr 10.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia W z udziału w postępowaniu, W na wezwanie Z będzie
zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego nacz. urz. skarb. potwierdzającego, że W nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.
potwierdzającego, że W zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok.
potwierdzającego, że W nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert, lub innego dok. potwierdzającego,
że W zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
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e) oświadczenia W o braku wydania wobec niego prawomocn. wyroku sądu lub ostat. decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ;
f) oświadczenia W o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ;
g) oświadczenia W o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w u. z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców składa dokumenty i oświadczenia
wymienione w lit. a-g oddzielnie.
2)Jeżeli W ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt. 1:
a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
b) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dok., o których mowa w pkt. 2 lit. a i lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert. Dok., o którym mowa w pkt. 2 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem tego terminu
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017
r.poz.1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołańul
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018
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