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Polska-Warszawa: Warzywa, owoce i orzechy
2019/S 104-252363

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. św. J. Odrowąża 15
Warszawa
03-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czaja
Tel.:  +48 222709557
E-mail: zp@rewita.pl 
Faks:  +48 222702143
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewita.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sukcesywna owoców i warzyw z prawem opcji dla AMW Rewita Sp. z o.o. w Oddziale Rogowo
Numer referencyjny: RWT/ORGW/272- PZP/12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
03220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita
Rogowo.
Ilości i asortyment w zakresie sukcesywnych dostaw owoców i warzyw zostały określone przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:zp@rewita.pl
www.rewita.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 715 879.70 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
AMW Rewita Sp. z o.o., Oddział AMW Rewita Rogowo, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie, Rogowo 76, POLSKA
(Magazyn żywnościowy).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita
Rogowo.
Ilości i asortyment w zakresie sukcesywnych dostaw owoców i warzyw zostały określone przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji oraz dokumentacji przetargowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu i wartości zamówienia o 20 % z
zastosowaniem cen podanych w Formularzu ofertowo-cenowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub
ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do
zakupu 70 % wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu
niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości.
3. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym
oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania
z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania, nawet
po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy,
w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy. z tym zastrzeżeniem, że w
przypadku, gdy skorzystanie z prawa opcji spowoduje zmianę okresu obowiązywania Umowy zastosowanie
znajduje § 10 ust. 1 lit. a pkt i Umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, zgodnie z którym 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. Jednocześnie należy podnieść, że
art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest spójny z regulacją art. 32 ust. 2 lit. a dyrektywy 2014/24/UE. Ten ostatni
przepis mówi z kolei, że procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji można stosować do zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, jeżeli w odpowiedzi na procedurę otwartą lub ograniczoną
nie złożono żadnej oferty bądź żadnej odpowiedniej oferty bądź żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału,
pod warunkiem że:
— pierwotne warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom oraz
— odpowiednie sprawozdanie zostanie przesłane Komisji, jeśli tego zażąda.
W celu zakupu owoców i warzyw Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego o numerze RWT/PZP/56/2018. Postępowanie to zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 10.1.2019 r. pod numerem 2019/S 007-011153.
W przedmiotowym postępowaniu tj.: w części nr 5 – dostawa owoców i warzyw dla Oddziału Rogowo nie
zostały złożone żadne oferty. Zamawiający unieważnił przetarg nieograniczony o numerze RWT/PZP/56/2018 w
części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie z wolnej ręki postępowaniu pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie w chwili
wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zachodziły przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Nazwa:
Dostawa sukcesywna owoców i warzyw dla AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rogowo

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Firma Handlowo-Usługowa Lemon ZPCHR Andrzej Rudnik, ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, Oddział
Kołobrzeg
ul. Jasna 23

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11153-2019:TEXT:PL:HTML
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Kołobrzeg
78-100
Polska
Kod NUTS: 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: 859 055.64 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 715 879.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie przesyła do publikacji po przeprowadzeniu negocjacji z
wybranym Wykonawcą. Na tym etapie brak jest wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia ogłoszenia o
dobrowolnej przejrzystości ex ante. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w sekcji:
— V.2) Zamówienie nr - w wymaganym arkuszu nie jest znany nr zamówienia. W ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia zostanie wymagana pozycja uzupełniona.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 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 przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2019

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

