
ZP/11/2017 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Informacje ogólne 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Wałbrzychu 

Adres zamawiającego: ul. Bolesława Chrobrego 31 
58-300 Wałbrzych 

Podstawa prawna: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U . z 2017 roku, poz. 1579). 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szL czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy którą 
Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego. Zamawiający 
wymaga aby 240.000 szt czekolad dostarczone było w czterech gatunkach w następujących 
ilościach tj.: 
1) czekolada 100 g. mleczna 60.000 szt. 
2) czekolada 100 g. gorzka/deserowa 60.000 szt. 
3) czekolada 100 g. mleczna z dodatkami I 60.000 szt. 

(rodzynki, wiórki kokosowe, migdały, inne bakalie) 
4) czekolada lOOg. mleczna z dodatkami I I 60.000 szt. 

(orzechy laskowe, orzechy arachidowe, inne orzechy) - nie mogą być to takie same czekolady 
jak pkt 3). 

2. Oferowana czekolada musi spełniać następujące wymagania: 
a) czekolada w tabliczkach lOOg., 
b) kaloryczność nie mniej niż 500 kcal w 100 g produktu jednak łącznie dla 8 tabli

czek czekolady przeznaczonych do wydania dawcy krwi (po 2 tabliczki z każdego 
gatunku czekolady) - nie mniej niż 4.160 kcal, 

c) opakowanie jednostkowe - 100 g. 
d) opakowanie zbiorcze: od 40 do 60 szt. czekolad, 
e) okres przydatności do spożycia - minimum 6 m-cy od daty dostawy. 
f) opakowanie jednostkowe: papier pergaminowy, folia z tworzyw sztucznych łub 

aluminiowa laminowana (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z 
żywnością) 

g) czekolada powinna posiadać wymagane na rynku atesty i certyfikaty, opakowanie każdej ta-
bhczki powinno być oznaczone zgodnie z obowi^jącymi przepisami 
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h) dodatkowe wymogi dot. czekolady gorzkiej/deserowej: 
- zawartość masy kakaowej - min. 40 %, 
- zawartość tłuszczów innych niż tłuszcz kakaowy nie więcej niż 5%. 

3. Oferowana czekolada musi być dobrej jakości oraz spełniać wymagania polskiego prawa 
żywnościowego określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 gmdnia 2002 
r. w sprawie szczegółowych wym^ań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i 
czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.). 

4. Dostawy odbywać się będą izotermicznym środkiem transportu zapewnionym przez Wy
konawcę, na jego koszt w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° -13°°. 

W celu umożliwienia dokonania przez zamawiającego oceny jakościowej oferowanei przez 
wykonawców czekolady, każdy wykonawca wraz z ofertą dostarczy po 2 tabliczki czekolady 
twardei gorzkiej/deserowej, twardej mlecznej, twardej mlecznej z dodatkami I oraz twardej 
mlecznej z dodatkami I I . Pojedyncze tabliczki czekolady powinny być fabrycznie opakowane 
w wersji identycznej jak przewidziane dla czekolad dostarczanych w ramach umowy po 
yyyborze oferty. 

Wymagania szczegółowe: 
Czekolada twarda mleczna: 
• zawartość masy kakaowej nie mniej niż 25% w masie czekoladowej; 
• ksztah tabliczki: prawidłowy, bez nadłamań; 
• powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy; 
• powierzchnia dolna: gładka, matowa; 
• przełom: matowy, jednolity; 
• konsystencja: jednolita, twarda, łamliwa; 
• barwa: brązowa; 
• zapach: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej; 
• smak: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej. 

Czekolada twarda mleczna z dodatkami I (rodzynki, wiórki kokosowe, inne bakalie) 
• zawartość masy kakaowej nie mniej niż 25% w masie czekoladowej; 
• ksztah tabliczki: prawidłowy, bez nadłamań; 
• powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy; 
• powierzchnia dolna: nierówna, z wypukłościami spowodowanymi użytymi dodatkami, 
matowa; 
• przełom: matowy, z widocznymi dodatkami; 
• konsystencja: jednolita, twarda, łamliwa; 
• barwa: brązowa; 
• ilość dodatków ogółem nie mniej niż 15% ; 
• zapach: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej i użytych dodatków; 
• smak: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej i użytych dodatków. 

Czekolada twarda mleczna z dodatkami I I (orzechy laskowe, orzechy arachidowe lub inne 
orzechy) - nie mogą być to takie same dodatld jak w czekoladzie twardej mlecznej z dodatkami I 
• zawartość masy kakaowej nie mniej niż 25% w masie czekoladowej; 
• kształt tabliczki: prawidłowy, bez nadłamań; 
• powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy; 
• powierzchnia dolna: nierówna, z wypukłościami spowodowanymi użytymi dodatkami, 
matowa; 
• przełom: matowy, z widocznymi dodatkami; 
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• konsystencja: jednolita, twarda, łamliwa; 
• barwa: brązowa; 
• ilość dodatków ogółem nie mniej niż 15%; 
• zapach: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej i użytych dodatków ; 
• smak: właściwy dla masy czekoladowej mlecznej i użytych dodatków. 

Czekolada twarda gorzka/deserowa: 
• zawartość masy kakaowej nie mniej niż 40% w masie czekoladowej; 
• kształt tabliczki: prawidłowy, bez nadłamań; 
• powierzchnia górna: błyszcząca, gładka z wyraźnym odciskiem formy; 
• powierzchnia dolna: gładka, matowa; 
• przełom: matowy, jednolity; 
• konsystencja: jednolita, twarda, łamliwa; 
• barwa: brązowa; 
• zapach: właściwy dla zaoferowanego typu czekolady; 
• smak: właściwy dla zaoferowanego typu czekolady. 

Wymagania dodatkowe 
Zamawiający nie dopuszcza wyrobów czekoladopodobnych. 
Zamawiający nie dopuszcza czekolady nadziewanej z półpłynnym nadzieniem. 
Cena dostarczanej czekolady w trakcie umowy nie może ulec podwyższeniu. 
W celu potwierdzenia, że oferowane czekolady spełniają warunki określone w SIWZ, każdy 
Wykonawca wraz z oferta winien przedłożyć specyfikacje jakościowe oferowanych 
produktów (dla każdego zaoferowanego rodzaju czekolady) - opis produktu sporządzony 
przez jednostkę kontroli jakości lub dział technologiczny zawierający w szczególności 
następujące informacje: opis wyrobu, wykaz składników, parametry fizykochemiczne, 
wartość odżywczą i kaloryczność 100 g produktu, zawartość masy kakaowej w %. 

Wymagania dotyczące opakowania 
Opakowanie jednostkowe 100 g - opakowanie każdej sztuki powinno zawierać co najmniej 
datę przydatności do spożycia lub datę produkcji, nazwę własną produktu, nazwę i adres 
producenta, skład, wagę. 

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 
Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: Nie 
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie 

Miejsce realizacji zamówienia 
Siedziba R C K i K w Wałbrzychu, ul. B . Chrobrego 31. 

Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Wymagania od oferentów 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

• spełniają wymagania art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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Sposób oceny spełniania warunków 

l.p. Nazwa (rodzaj) warunku Sposób oceny 

1. Spełnianie wymogów art 22 ustawy Prawo zamówień Wg oświadczenia wykonawcy 
publicznych 

2. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na Wg oświadczenia wykonawcy 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Informacje dotyczące warunków składania ofert 
• Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty. 
• Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 
• Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można otrzymać w 
godz. od 08:00 do 14:30 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w 
siedzibie zamawiającego (Wałbrzych, ul. Chrobrego 31). 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami: 

Ewa Stauiórska-Kowalska Telefon: (074) 664-63-17 

Dorota Jakubiak Telefon: (074) 664-63-35 

Poza powyższymi przypadkami (wyjaśnień dot. przedmiotu zamówienia) zamawiający 
dopuszcza w niniejszym postępowaniu porozumiewanie się z wykonawcami pisemnie. Tym 
samym wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być 
przekazywane na piśmie. 

Termin związania oferta 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert łub po 
podpisaniu umowy. 

Zawartość oferty 
Oferta musi zawierać: 

l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu Liczba 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania na wzorze stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ 

1 

3. Wypełniony na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ 1 
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Sposób składania ofert 
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
• Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Prawie zamówień publicznych. 
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
• Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym lub wydrukowana na 

komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania firmy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. 

• Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej 
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 

• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę. 

• Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty. 

• Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 
prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana 
wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz będzie 
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.rckik.walbrzvch.pl). 

• Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert 
pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmodyfikować treść 
dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. O 
każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
uczestników postępowania. 

• W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji lub 
uzupełnienia oferty. Zamawiający przedłuży termin składania ofert . W takim 
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

• W okolicznościach, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 Pzp po opublikowaniu 
na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje 
zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy 
kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym 
postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

Miejsce i termin składania ofert 
1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 31) 

w Sekretariacie w terminie do dnia 17 listopada 2017r. do godziny 10:00. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
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Miejsce i termin otwarcia ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego (Gabinet Dyrektora R C K i K ) w dniu 

17 listopada 2017r. o godz. 10:05. 
2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
Sposób obliczenia ceny oferty 

1) Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto 240.000 sztuk czekolad, obejmującą 
wszystkie koszty (w tym koszty dostawy), z uwzględnieniem wszystkich podatków i 
opłat (w tym podatku od towarów i usług). 

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

Ocena ofert 
1) Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona 
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena - maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, 
pozostałe - proporcjonalnie mniej 

60,00% 

2. Ocena jakościowa - członkowie komisji przetargowej dokonają oceny 
organoleptycznej dostarczonych próbek czekolady w oparciu o podkryteria i 
skalę punktową podane w formularzu oceny ofert (załącznik nr 2 do specyfikacji). 
Każda z dostarczonych czterech próbek może maksymalnie otrzymać 10 pkt, a 
zatem maksymalnie oferta może zostać oceniona w tym kryterium na 40 punktów 

40,00% 

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 
Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

Istotne warunki umowy 
Wzór umowy określony został w załączniku nr 3 do specyfikacji. W jej treści, która nie 
podlega negocjacjom podano wszelkie istotne warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się 
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, 
jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych 
warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wykonawcom którzy mają lub mieli interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania. 
Ze wzgłędu na wartość szacunkową zamówienia oraz przyjęty tryb postępowania odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
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5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

Odwołanie powinno wskazywać czynność łub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, okreśłać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa łzby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznyiu weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 tenuinu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Biuletjmie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto łub przy zachowaniu nałeżytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okołicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Z A T W I E R D Z A M : 

Leszek Radej ewski 
Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Wąlbrzychu 
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