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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A.

000288283

ul. Wolności 4

Lądek-Zdrój

57-540

Polska

Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel.: +48 748115470

E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

Faks: +48 748115470

Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.uzdrowisko-ladek.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot leczniczy - spółka akcyjna Województwa 

Dolnośląskiego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Numer referencyjny: ZP/3/2019

II.1.2) Główny kod CPV

15000000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów 

spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.:

Część I: Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1a i A.

Część II: Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1b.

Część III: Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1c i B.

Część IV: Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 1d.

Część V: Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1e.

Część VI: Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1f.

Część VII: Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1g.

Część VIII: Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek - Długopole 

S.A. wg zał. nr 1h.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 3 054 757.77 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia w części 1: są sukcesywne dostawy mięsa i 

produktów mięsnych w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 

1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 

nr A do SIWZ.

4.1.2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 1:

a) Dostarczane produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w 

obowiązujących dla nich normach. Mięso i produkty mięsne muszą 

charakteryzować się odpowiednim smakiem, zapachem i wyglądem, 

właściwym dla danego produktu. Dostarczane do Zamawiającego mięsa i 

produkty mięsne muszą pochodzić od producentów posiadających 

aktualne decyzje odpowiednich służb weterynaryjnych lub sanitarnych na 

Strona 2 z 16Dostawy - 271734-2019 - TED Tenders Electronic Daily

2019-06-12https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:271734-2019:TEXT:PL:HT...



wytwarzanie i sprzedaż mięsa i jego przetworów oraz być pod nadzorem 

tych służb. Dokumenty te Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać na 

każde wezwanie Zamawiającego.

b) Każde zamówienie Zamawiającego będzie składane na piśmie 

(dopuszczalna jest forma faksu, e - maila i telefoniczna), przez specjalistę 

ds. żywienia lub magazyniera, do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym 

dostawę z określeniem asortymentu i jego ilości.

c) Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towarów, które będą odbywały 

się w okresie obowiązywania umowy – sukcesywnie- w/g ustalonego, 

tygodniowego harmonogramu tj.:

— - Dla mięsa i produktów mięsnych: dwa razy w tygodniu - w 

poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:00 - 11:00. Towary muszą 

spełniać wszelkie wymagania przewidziane obowiązującym prawem tj.: 

zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności wszelkie wymagania 

weterynaryjne.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w części 2: są sukcesywne dostawy ryb 

przetworzonych i konserwowych w ilości i asortymencie określonym w 

załączniku nr 1b do SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 2:

a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy w tygodniu w dni 

ustalone w drodze ustnego porozumienia z magazynierami 

poszczególnych obiektów z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt od 7:00 do 

11:00.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
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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

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w części 3: są sukcesywne dostawy produktów 

mleczarskich w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1c do 

SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr B do 

SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 3:

a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy trzy razy w tygodniu 

(poniedziałek, środa i piątek).

b) Wykonawca będzie wykonywał dostawy na godz. 6:00 rano do Szp. 

Uzdr. „Jubilat” w Lądku Zdroju i do godz. 7:00 do Szp. Uzdr. „Jan” w Lądku 

Zdroju oraz do Szp. Uzdr. „Mieszko” i „Dąbrówka” w Długopolu Zdroju.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 4
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w części 4: są sukcesywne dostawy owoców i 

warzyw przetworzonych w ilości i asortymencie określonym w załączniku 

nr 1d do SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 4 i 5:

a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy w tygodniu w dni 

ustalone w drodze ustnego porozumienia z magazynierami 

poszczególnych obiektów z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt od 7:00 do 

11:00.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w części 5: są sukcesywne dostawy różnych 

produktów spożywczych w ilości i asortymencie określonym w załączniku 

nr 1e do SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 5:

a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy w tygodniu w dni 

ustalone w drodze ustnego porozumienia z magazynierami 

poszczególnych obiektów z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt od 7:00 do 

11:00.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
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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
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w części 6: są sukcesywne dostawy owoców i 

warzyw wg notowań giełdowych w ilości i asortymencie określonym w 

załączniku nr 1f do SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 6:

a) Wykonawca będzie wykonywał dostawy dwa razy w tygodniu w dni 

ustalone w drodze ustnego porozumienia z magazynierami 

poszczególnych obiektów z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt od 7:00 do 

11:00.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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03212100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia w części 7: są sukcesywne dostawy 

ziemniaków wg notowań giełdowych w ilości i asortymencie określonym w 

załączniku nr 1g do SIWZ.

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 7:

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jeden raz w tygodniu do godz. 

10:00, w dzień ustalony przez strony w drodze ustnego porozumienia z 

magazynierami poszczególnych obiektów z wyjątkiem sobót, niedziel i 

świąt.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek Zdrój, Długopole Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w części 8: są sukcesywne dostawy drobiu w 

ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1h do SIWZ.

2.Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia w części 8:

Dostarczane produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w 

obowiązujących dla nich normach. Drób musi charakteryzować się 

odpowiednim smakiem, zapachem i wyglądem, właściwym dla danego 

produktu. Dostarczane do Zamawiającego mięso drobiowe musi pochodzić 

od producentów będących pod opieką weterynaryjną i/lub sanitarną. 

Zamawiający wymaga aby produkty posiadały oznaczony termin 

przydatności do spożycia i powinny być dostarczone nie później niż przed 

upływem połowy tego terminu.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Wykonawca będzie wykonywał dostawy trzy razy w tygodniu tj. w 

poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 7:00 do 10:00, na podstawie 

szczegółowych zamówień z poszczególnych obiektów, złożonych 

pisemnie, telefonicznie, (faksem) lub e-mailem przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem dla wszystkich części zamówienia:

1) cena - 80 % - 80 pkt.

2) termin płatności - 20 % - 20 pkt.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-172785

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

Część nr: 1

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „John” Paweł John Grotniki

69710499587

ul. Źródlana 5

Włoszakowice

64-140

Polska

E-mail: kadry@john.com.pl

Kod NUTS: PL41

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 620 

044.84 PLN

Najtańsza oferta: 695 753.12 PLN / Najdroższa oferta: 797 688.99 PLN 

brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 2

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

57-300

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 103 

248.03 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 112 547.89 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 3

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

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

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

57-300

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 579 

738.51 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 525 707.68 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 4

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

57-300

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 143 

099.28 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 157 725.72 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 5

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Kłodzko

57-300

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 191 

580.72 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 216 431.91 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 6

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

57-300

Polska

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 559 

474.83 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 529 956.68 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 7

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Lądek-Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 144 

771.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 137 920.86 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 8

Nazwa: 
Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PPHU „Lactis” Andreasik, Lis, Zieliński spółka jawna

883-100-00-142
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

ul. Wyspiańskiego 40

Kłodzko

57-300

Polska

E-mail: lactis@post.pl

Kod NUTS: PL518

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 170 

048.95 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 178 201.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warzszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

ul. Wolności 4

Lądek Zdrój

57-540

Polska

Tel.: +48 748115470

E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

Faks: +48 748115470

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Dział VI

Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., nr 1986 z późn. zm. - zwana 

dalej Pzp)

Rozdział 1

Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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.

Odwołanie
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Art. 180. 1. 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.

Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

Pzp.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający 

powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) 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 Pzp zdanie drugie albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 

Pzp wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na pod-stawie art. 11 ust. 8 Pzp – 

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 opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów 

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 

uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wolności 4

Lądek-Zdrój

57-540

Polska

Tel.: +48 748115470

Faks: +48 748115470

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/06/2019
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