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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109817-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Napoje bezalkoholowe
2019/S 048-109817

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Czernik
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych
Numer referencyjny: D/195/2018

II.1.2) Główny kod CPV
15980000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych z podziałem na 4 części (zadania).
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która
została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

mailto:2rblog.zampub@ron.mil.pl
http://www.2rblog.wp.mil.pl
www.2rblog.wp.mil.pl
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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: 3 363 193.96 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
15981000
15981200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
26WOG (JW4809) Zegrze – magazyny: Zegrze, Wesoła, Kazuń, Przasnysz, Ciechanów
1 Baza Lotnictwa Transportowego (JW4198) Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 355 548 l, w tym 75 161 l -
zamówienie gwarantowane; 280 387 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 99 368 l, w tym 24 187 l -
zamówienie gwarantowane; 75 181 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 322 548 l, w tym 75 061 l -
zamówienie gwarantowane; 247 487 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 99 168 l, w tym 24 186 l -
zamówienie gwarantowane; 74 982 l - zamówienie opcjonalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych dla zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 355 548 l, w tym 75 161 l -
zamówienie gwarantowane; 280 387 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 99 368 l, w tym 24 187 l -
zamówienie gwarantowane; 75 181 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 322 548 l, w tym 75 061 l -
zamówienie gwarantowane; 247 487 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 99 168 l, w tym 24 186 l -
zamówienie gwarantowane; 74 982 l - zamówienie opcjonalne.
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw
opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych.
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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:
Dostawa napoi bezalkoholowych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
15981000
15981200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
42 Baza Lotnictwa Szkolnego–magaz: Radom, Olszewnica Stara, Sochaczew, Grójec. 23 Baza Lotnictwa
Taktycznego-magaz.:Mińsk Mazowiecki, Siedlce. Oddział Zabezpieczenia ŻW-magaz.: Warszawa, Mińsk
Mazowiiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 587 000 l, w tym 135 010 l -
zamówienie gwarantowane; 451 990 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 172 000 l, w tym 39 560 l -
zamówienie gwarantowane; 132 440 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 407 000 l, w tym 93 610 l -
zamówienie gwarantowane; 313 390 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 152 000 l, w tym 34 960 l -
zamówienie gwarantowane; 117 040 l - zamówienie opcjonalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych dla zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 587 000 l, w tym 135 010 l -
zamówienie gwarantowane; 451 990 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 172 000 l, w tym 39 560 l -
zamówienie gwarantowane; 132 440 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 407 000 l, w tym 93 610 l -
zamówienie gwarantowane; 313 390 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 152 000 l, w tym 34 960 l -
zamówienie gwarantowane; 117 040 l - zamówienie opcjonalne;.
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw
opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych.
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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:
Dostawa napoi bezalkoholowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
15981000
15981200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
24WOG (JW 4352) Giżycko – magazyny: Giżycko, Bemowo Piskie, Orzysz, Węgorzewo, Gołdap, Suwałki
25WOG Białystok (JW 5338) – magazyny: Białystok, Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 983 000 l, w tym 231 005 l -
zamówienie gwarantowane; 751 995 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 763 000 l, w tym 179 305 l -
zamówienie gwarantowane; 583 695 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 707 000 l, w tym 166 145 l -
zamówienie gwarantowane; 540 855 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 1 274 000 l, w tym 299 390 l -
zamówienie gwarantowane; 974 610 l - zamówienie opcjonalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych dla zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych dla zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 983 000 l, w tym 231 005 l -
zamówienie gwarantowane; 751 995 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 763 000 l, w tym 179 305 l -
zamówienie gwarantowane; 583 695 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 707 000 l, w tym 166 145 l -
zamówienie gwarantowane; 540 855 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 1 274 000 l, w tym 299 390 l -
zamówienie gwarantowane; 974 610 l - zamówienie opcjonalne.
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Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw
opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych.

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:
Dostawa napoi bezalkoholowych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
15981000
15981200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
21 WOG (JW5330)– magazyny: Elbląg, Braniewo, Morąg, Bartoszyce.
(22 WOG) – magazyny: Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Lipowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych w niżej wymienionych ilościach:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 406 000 l, w tym 95 410 l -
zamówienie gwarantowane; 310 590 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 34 000 l, w tym 7 990 l -
zamówieniegwarantowane; 26 010 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 322 000 l, w tym 75 670 l -
zamówienie gwarantowane; 246 330 l - zamówienie opcjonalne;
4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 30 500 l, w tym 7 167 l -
zamówienie gwarantowane; 23 333 l - zamówienie opcjonalne;.
5. Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – w ilości razem 11 300 l, w tym 2 664 l - zamówienie
gwarantowane; 8 636 l - zamówienie opcjonalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa napoi bezalkoholowych dla zamówienia gwarantowanego i
opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – w ilości razem 406 000 l, w tym 95 410 l -
zamówienie gwarantowane; 310 590 l - zamówienie opcjonalne;
2. Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – w ilości razem 34 000 l, w tym 7 990 l - zamówienie
gwarantowane; 26 010 l - zamówienie opcjonalne;
3. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – w ilości razem 322 000 l, w tym 75 670 l -
zamówienie gwarantowane; 246 330 l - zamówienie opcjonalne;
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4. Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – w ilości razem 30 500 l, w tym 7 167 l -
zamówienie gwarantowane; 23 333 l - zamówienie opcjonalne;
5. Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – w ilości razem 11 300 l, w tym 2 664 l - zamówienie
gwarantowane; 8 636 l - zamówienie opcjonalne;
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw
opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 233-532103

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
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/03/2019

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
Przedsiębiorsywo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe „MARTER” Góretccy Spółka Jawna
Sierpc

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532103-2018:TEXT:PL:HTML
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Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 316 761.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 369 034.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/03/2019

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
rsywo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe „MARTER” Góretccy Spółka Jawna
Sierpc
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 484 180.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 580 410.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/03/2019
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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
Przedsiębiorsywo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe „MARTER” Góretccy Spółka Jawna
Sierpc
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 725 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 084 890.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Dostawa napoi bezalkoholowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/03/2019

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
Przedsiębiorsywo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe „MARTER” Góretccy Spółka Jawna
Sierpc
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 258 826.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 328 859.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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:
1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni. 2. Na
czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni. 3
Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej – 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie
wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2019

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

