
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych i owoców sezonowych w roku 2021 w
podziale na trzy części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych i owoców sezonowych w roku 2021 w
podziale na trzy części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bc0806a-bf86-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067558/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 10:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019012/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych i owoców sezonowych w roku 2021 w
podziale na trzy części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w
Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
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danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy) 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane
Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325110,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców tropikalnych w asortymencie,
cenach i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 1 z zastrzeżeniem prawa opcji
dla asortymentu i ilości wymienionych w tabeli nr 2. Ilość w opcji będzie dostarczana przez
Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych
danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej
specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz
do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na
podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 229410,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222110-7 - Owoce tropikalne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Prawo opcji zamówienia:

Odbiorca może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego 
we wzorze umowy tabeli nr 2 po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w
trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Dostawcę z jednoczesnym wskazaniem
asortymentu ( w tym ilości i rodzaju) produktów spożywczych podlegających zamówieniom w
ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie
do ilości wskazanej w tabelach nr 2. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej
wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Ceny oferowane w prawie opcji muszą być takie same jak w ilościach podstawowych. 
Maksymalna wartość opcji 100% zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców krajowych , w asortymencie,
cenach i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 3 z zastrzeżeniem prawa opcji
dla asortymentu i ilości wymienionych w tabeli nr 4. Ilość w opcji będzie dostarczana przez
Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych
danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej
specyfikacji.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz
do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na
podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 61600,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222320-2 - Jabłka, gruszki i pigwy
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Prawo opcji zamówienia:

Odbiorca może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego 
we wzorze umowy tabeli nr 4 po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w
trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Dostawcę z jednoczesnym wskazaniem
asortymentu ( w tym ilości i rodzaju) produktów spożywczych podlegających zamówieniom w
ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie
do ilości wskazanej w tabelach nr 4. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej
wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Ceny oferowane w prawie opcji muszą być takie same jak w ilościach podstawowych. 
Maksymalna wartość opcji 100% zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych
oraz owoców sezonowych, w asortymencie, cenach i ilościach podstawowych
wyszczególnionych w tabeli nr 5 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu i ilości
wymienionych w tabeli nr 6. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku
zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej
specyfikacji.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz
do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na
podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 34100,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222300-6 - Owoce inne niż tropikalne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Prawo opcji zamówienia:

Odbiorca może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego 
we wzorze umowy tabeli nr 6 po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu, w
trakcie realizacji umowy pisemnie informując o tym Dostawcę z jednoczesnym wskazaniem
asortymentu ( w tym ilości i rodzaju) produktów spożywczych podlegających zamówieniom w
ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie
do ilości wskazanej w tabelach nr 6. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej
wysokości bądź wcale, Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Ceny oferowane w prawie opcji muszą być takie same jak w ilościach podstawowych. 
Maksymalna wartość opcji 100% zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00067558/01 z dnia 2021-05-28

2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli przedstawi :
• aktualną decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu państwowego w sprawie
zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia
zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego
lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia
lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte
urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2021)
lub 
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 1252).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
• W przypadku wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej
oświadczenia o ich wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP ( Dobrej Praktyki Produkcyjnej),
produkty są wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GHP – Dobrej
Praktyki Higienicznej – dotyczy rolników ( załącznik nr 9 do SWZ)
• Dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest
wdrożony i stosowany system HCCP
• Oświadczenie w przypadku zastosowania innej stawki niż 5% - podstawy zastosowania takiego
podatku. ( załącznik nr 10 do SWZ)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający
się o udzielenie zamówienia:
• wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary na gwarantowaną
sumę ubezpieczenia nie niżej niż: część I -120 000,00zł; część II - 30 000,00 zł; część III – 15
000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty dostawy
odpowiadające przedmiotem , których wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż:
• część I nie niżej niż 120 000,00 zł
• część II nie niżej niż 30 000,00 zł
• część III nie niżej niż 15 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie, winien wykazać zdolność
techniczną, zawodową jw. Na łączną sumę poszczególnych zadań tj. 250 000,00 zł. ( załącznik
nr 11 do SWZ).
Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu
uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
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5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11
września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019.) - załącznik nr 8
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2011 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 6
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne - załącznik nr 7
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak
podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
• aktualną decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu państwowego w sprawie
zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które
produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do
obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy
produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji
Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz 2021)
lub 
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007r. nr 106, poz. 730).
• W przypadku wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej
oświadczenia o ich wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP ( Dobrej Praktyki Produkcyjnej), produkty są
wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej –
dotyczy rolników
• Dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony
i stosowany system HCCP ( załącznik nr 9 do SWZ)
• Oświadczenie w przypadku zastosowania innej stawki niż 5% - podstawy zastosowania takiego
podatku. ( załącznik nr 10 do SWZ)
• Wykaz usług (załącznik nr 11 do SWZ) na którym wykaże, że zrealizował usługi zgodnie z zapisami w
dziale V pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości : 
• dla części I: 3 400,00 zł,
• dla części II: 920,00 zł,
• dla części III: 500,00 zł,

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r
poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 
NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem:
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWĘ OWOCÓW
TROPIKLANYCH , OWOCÓW KRAJOWYCH ORAZ OWOCÓW SEZONOWYCH Z
PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część nr 1: Dostawy owoców tropikalnych do magazynu w
Wędrzynie, Część nr 2: Dostawy owoców krajowych do magazynu w Wędrzynie, Część nr 3:
Dostawy owoców sezonowych do magazynu w Wędrzynie

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny
dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej
oryginał w postaci elektronicznej. 
6. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą. 
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania. 
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia: 
1) upływu terminu związania ofertą, 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
3) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert, 
2) którego oferta została odrzucona, 
3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte od-
wołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia 
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 art. 128 ust. 1 Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
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ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty gwarancji lub
poręczenia z terminem składania ofert tj. do 10.06.2021r. do godz. 09:00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do
reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów
rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty
wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Odbiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień żołnierzy 
do bezpłatnego wyżywienia – tj. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. Nr 2019, poz.
1134) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1604 ), sytuacjach kryzysowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
– tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1856;
2) wprowadzenia nowych Odbiorców lub punktów dostaw;
3) zmiany w okresie obowiązywania umowy ustawowej stawki podatku VAT określonej 
w § 2 ust. 1 tab.1,2– na zgodną z obowiązującymi przepisami- jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania umowy przez Dostawcę;
2. Na pisemny wniosek Odbiorcy, Dostawca zobowiązuje się do zmiany w ilościach
poszczególnych asortymentów określonych w umowie, ilości podstawowych oraz ilości 
w opcji, przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiana wynika z potrzeb, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości umowy brutto. 
3. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy, o
którym mowa w ust. 1 pkt 3) spoczywa na Dostawcy.
4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a
określona w wyniku zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o
wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów.
5. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana 
jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
6. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Dostawcę, o których mowa w
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ust. 1 pkt 3), zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy
wraz z ich uzasadnieniem oraz udokumentowaniem i wykazaniem ,że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania umowy przez Dostawcę. Odbiorca zweryfikuje przedstawioną
propozycję zmian.
7. Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) będzie dokonana po
wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 6, od dnia wejścia w życie przepisów będących
przyczyną waloryzacji, w zakresie jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Dostawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopię polisy lub innego
dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla:
• Części I - 120 000,00 zł
• Części II – 30 000,00 zł
• Części III – 15 000,00 zł
ważnej przez cały okres realizacji umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i
przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy
Zamawiającemu. 
9. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do
podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawców.
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG 2)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281 3)	 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)  5)	 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  6)	posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7)	 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  8)	 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy 9)	informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 14/TP/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 325110,00 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 229410,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 03222110-7 - Owoce tropikalne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 61600,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 03222320-2 - Jabłka, gruszki i pigwy
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 34100,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 03222300-6 - Owoce inne niż tropikalne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcą przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów w zakresie tego kryterium
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2)	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:  a)	oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019.) - załącznik nr 8 b)	oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 6 c)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp d)	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7 e)	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:  •	aktualną decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu państwowego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz 2021) lub  •	zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007r. nr 106, poz. 730). •	W przypadku wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej oświadczenia o ich wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP ( Dobrej Praktyki Produkcyjnej), produkty są wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej – dotyczy rolników •	Dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony i stosowany system HCCP ( załącznik nr 9 do SWZ) •	Oświadczenie w przypadku zastosowania innej stawki niż 5% - podstawy zastosowania takiego podatku. ( załącznik nr 10 do SWZ) •	Wykaz usług (załącznik nr 11 do SWZ) na którym wykaże, że zrealizował usługi zgodnie z zapisami w dziale V pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


