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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459101-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2017/S 221-459101

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Piękoś
E-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę oraz długopisu metalowego z logotypem ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” (...), część 1 ÷2, postępowanie znak: ZZP-205/17.
Numer referencyjny: ZZP-205/17

II.1.2) Główny kod CPV
39294100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę oraz długopisu metalowego z logotypem ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, część 1 ÷2.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 140 650.40 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew,
moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl w nakładzie 80 000 sztuk
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Polski, Narodowe Centrum Krwi w
Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew,
moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl
Część 1: 80 000 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Ostateczny projekt przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (nakładu) – dotyczy
każdej części zamówienia.
Zgodnie z § 13 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 1 wzór
oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi zamawiającego, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonywanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

www.twojakrew.pl
www.twojakrew.pl


Dz.U./S S221
17/11/2017
459101-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 6

17/11/2017 S221
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 6

Wykonanie i dostawa długopisu metalowego z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje
życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl w nakładzie 125 800 sztuk
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Polski, Narodowe Centrum Krwi w
Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie i dostawa długopisu metalowego z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje
życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl
Część 2: 125 800 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Ostateczny projekt przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % przedmiotu zamówienia (nakładu) – dotyczy
każdej części zamówienia.
Zgodnie z § 13 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 1 wzór
oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi zamawiającego, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonywanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

www.twojakrew.pl
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374496

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew,
moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl w nakładzie 80 000 sztuk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Top Arts Artur Jezierski
Jagiellońska 88 lok. 134
Warszawa
00-992
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 373.98 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Wykonanie i dostawa długopisu metalowego z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje
życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl w nakładzie 125 800 sztuk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374496-2017:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
ARH Relex Bogusław Bonecki
Zimowa 27B/34
Piaseczno
05-500
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 276.42 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – zgodnie z wymaganiami w SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w § 5
oraz w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r.).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1
oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2017


