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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 
Dotyczy: Postępowanie ZP – 14/15:  Dostawy czekolady pełnej,  wafli czekoladowych, cukru i soków owocowych 
 

Zapytanie 

Mamy zapytanie do opisu przedmiotu zamówienia cześć III - wafel czekoladowy. 

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt D  cześć III pkt 1 " kruche wafle o masie 50 g +/- 4 g ."  

czy wafelek w polewie czekoladowej może mieć gramaturę 40 g. 

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę i przy wygranym przez naszą firmę przetargu , będziecie Państwo uczestniczyli 

w akcji na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgi im. prof . Zbigniewa Religi budującej protezy serca dla dzieci. 

W załączniku foldery fundacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wafle o wadze 40-54 gramy. 

Zamawiający nie dopuszcza dostaw w opakowaniach promujących osoby, podmioty lub inicjatywy osób i 

podmiotów trzecich, opakowań okolicznościowych i świątecznych. 

 

 

Zapytanie: 

W związku z ogłoszeniem w dniu 19 października 2015 roku postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na 

dostawę czekolad 100 g: czekolady mlecznej w ilości 800 000 sztuk, czekolady gorzkiej w ilości 320 000 sztuk oraz 

czekolady białej w ilości 480 000 sztuk w okresie 24 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Krakowie ogłoszonego pod nr ZP-13/15 (dalej jako: „Postępowanie przetargowe”) w imieniu firmy 

Hurt-Detal Artykuły Spożywcze Bogusława i Lech Pacan s.c. (dalej jako: „Oferent”) uprzejmie informuję, że nasza firma 

jest zainteresowana wykonaniem przedmiotowego zamówienia na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie Części I i Części II oraz zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na 

dopuszczenie naszej firmy do przystąpienia do przetargu. 

 

 W załączonej do ogłoszenia o przetargu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale II w punkcie 

6 załącznika do pkt. E SIWZ „Wymagane dokumenty i/lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i 

inne dokumenty” określone jest, iż Wykonawca winien przedstawić „Potwierdzony referencjami wykaz przynajmniej 

trzech zrealizowanych w przeciągu ostatnich trzech lat lub będących w trakcie realizacji dostaw w zakresie niezbędnym 

do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia. Każda dostawa o wartości min 200 000,00 zł brutto. (dotyczy części I), 

o wartości 100 000,00 zł (dotyczy części II i III) (…)”. 

 

Mając na uwadze, że nasza firma może wykazać się referencjami i wykazem zrealizowanych oraz sukcesywnie 

realizowanych dostaw czekolad w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia na łączną 

kwotę 1 491 744,00 zł brutto, z czego dwie z realizowanych umów opiewają na kwotę 515 616,00 zł brutto oraz 

787 200,00 zł brutto, natomiast trzecia zrealizowana umowa na kwotę 188 928,00 zł brutto (wykaz dostaw czekolad 
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do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma), w imieniu 

Oferenta zwracam się z wnioskiem o zmianę powyższego kryterium w ten sposób, że oferent będzie obowiązany 

wykazać, iż zrealizował lub realizuje co najmniej trzy dostawy czekolady o wartości łącznej nie mniejszej niż 

600.000,- zł brutto (dotyczy części I) oraz o wartości 100 000,- zł brutto (dotyczy części II i III).  

 

W ocenie Oferenta postulowana zmiana wpłynie na podniesienie konkurencyjności postępowania 

przetargowego i obniżenie kosztów dostawy czekolad do RCKiK w Krakowie, jednocześnie nie wpływając na zmianę 

nominalnych wymagań co do wartości wykazu realizowanych dostaw stanowiących o doświadczeniu oferentów. Z 

kolei niewprowadzenie postulowanej zmiany może skutkować złożeniem oferty przez tylko jedną firmę, utrzymaniem 

monopolistycznego rynku usług i dostaw rozstrzyganych w trybie przetargów publicznych i tym samym zawyżeniem 

kosztów zrealizowania dostaw czekolady do RCKiK w Krakowie w okresie następnych 24 miesięcy. 

 
Firma Hurt-Detal Art. Spożywcze Bogusława i Lech Pacan s.c. działa na rynku od 1998 roku i cieszy się 

zaufaniem oraz dobrą opinią wśród klientów, a także obsługuje Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

szpitale, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej w zakresie dostaw czekolad, artykułów spożywczych, 

nabiałowych, warzyw i owoców na podstawie umów o wartości przekraczającej wymaganej przez Zamawiającego 

kwoty łącznej 600 000,00 zł brutto dla Części I zamówienia oraz 300 000,00 zł brutto dla Części II zamówienia. W 

związku z powyższym, w imieniu Oferenta zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do Postępowania przetargowego 

na podstawie wykazu dostaw obejmującego dostawy czekolad  za kwotę nie niższą niż 900.000,- zł brutto. 

W ocenie Oferenta postulowana zgoda na dopuszczenie go do procedury przetargowej wpłynie na podniesienie 

konkurencyjności postępowania przetargowego i obniżenie kosztów dostawy czekolad do RCKIK w Krakowie. 

       

 

 Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści dla części I postępowania złożenie referencji w odniesieniu do dostaw o wartości 

każda min. 100 000,00 zł brutto, i dla części II i III złożenie referencji w odniesieniu do dostaw o wartości 

każda min. 50 000,00 zł brutto.  

 

Zapytanie: 

Na podstawie Ustawy o zamówieniach Publicznych rozdz 2, art. 7, pkt 1,2,3 zwracamy się do zamawiającego z 

zapytaniem czy członkowie Komisji oceniającej jakość oferowanych produktów według zapisów SIWZ rozdz D, pkt 2 i 

2a posiadają uprawnienia wydane przez odpowiednie akredytowane instytucje potwierdzające kwalifikacje do oceny 

sensorycznej wyrobów czekoladowych. 

 

Powyższe wymagania są bardzo ważne ponieważ wg zapisów SIWZ ocena Jakości produktów stanowi 30% oceny i 

osoby niekompetentne nie mogą dokonywać tych czynności zachowując bezstronność i obiektywizm przy ocenie. 

 

Natomiast jeżeli Państwo zlecacie powyższą ocene Instytucji zewnętrznej proszę o podanie nazwy firmy posiadającej 

akredytację na wykonywania badań w zakresie sensorycznych produktów spożywczych wyrobów czekoladowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zleca  oceny sensorycznej wyrobów czekoladowych instytucjom zajmującym się tego 

rodzaju działalnością, gdyż w opinii tut. Instytucji Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ani inne ustawy 

nadrzędne  nie obligują Zmawiającego do  powoływania specjalnych komisji lub przekazywania sprawy do 

podmiotów trzecich , w skład których  wchodzą osoby posiadające uprawnienia do oceny sensorycznej 

smaku wyrobów spożywczych, w tym czekolady. 

Zamawiający przypomina, że oceny dokonują losowo wybrani ,  mający na degustacje chęć, dawcy krwi, 

którzy dopiero co oddali krew. Dawcy nie mają wiedzy, którego wykonawcy próbki degustują. Dawcy w 

liczbie co najmniej 20 osób kosztują kawałki czekolady (każdego rodzaju) , przyznając oceny  od 1 do 10 
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każdemu rodzajowi czekolady. Następnie te oceny są sumowane dla wszystkich rodzajów czekolady łącznie 

w obrębie czekolad każdego wykonawcy. 

Ocena jest sporządzana osobno w odniesieniu do każdej części zamówienia 

 

 Punkty przyznaje się według wzoru: 

 

(ocena  łączna  czekolad  danego wykonawcy/najwyższa łączna ocena czekolad) x10x30% 

 

Można otrzymać w ten sposób w kryterium jakościowym maksymalnie 3 punkty. 

 

Zamawiający przypomina o przesłaniu próbek (tabliczek), z których nie wynika nazwa czekolady. 

Proces degustacji jest jawny, a każdy wykonawca lub jego przedstawiciel  może w nim uczestniczyć jako 

obserwator.  
 

 

Jolanta Zatorska  


