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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292873-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Masło
2022/S 105-292873

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres pocztowy: UL. CZWARTAKÓW 3
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Magdalena BIERNACKA
E-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261483290
Faks:  +48 261483222
Adresy internetowe:
Główny adres: www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa przetworów mleczarskich w roku 2022 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy)
Numer referencyjny: 41/2022

II.1.2) Główny kod CPV
15530000 Masło

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przetworów mleczarskich w roku 2022 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, 
Chełmnie i Brodnicy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15542100 Ser twarogowy
15544000 Ser twardy
15540000 Produkty serowarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostaw - magazyny znajdują się:
w Grudziądzu przy ul. Bema 2 i Jagiełły 6;
w Grupie przy ul. Dworcowej 6A;
w Chełmnie przy Al. 3-go Maja 4;
w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa (produkty o tych samych uwarunkowaniach jakościowych, cel dostawy, miejsce dostawy) stanowi 
jedną kompleksową całość, względy ekonomiczno-finansowe, logistyka, sposób realizacji,
w tym specyfika zamówienia uzasadniają realizację jako jednej – niepodzielnej części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia.
zakres przedmiotu zamówienia:
ser typu fromage – 100 kg
ser edamski pełnotłusty – 400 kg
ser gouda pełnotłusty – 500 kg
ser topiony tłusty plasterkowany – 1.200 kg
ser wędzony - 100 kg
masło ekstra jednoporcjowe – 700 kg
6-pozycji asortymentowych o łącznej wielkości: 3.000,00 kg
Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie ok. 5-miesięcy roku 
2022 (od dnia 01.08.2022 r. - maksymalnie do 31.12.2022 r.) na podstawie składanych
w okresie obowiązywania umowy zamówień na zasadach i częstotliwości wynikających z treści zawartej umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy p.z.p. (prawo 
opcji).
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu 
zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli Wykazu ilościowo-wartościowego – Załącznik 
nr 3 do SWZ o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego, o ilości maksymalnie 
określone treścią Załącznika nr 2b do umowy (wielkości orientacyjne).
Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opcji określony został szczegółowo w Załączniku
nr 2b do umowy.
Maksymalna wartość opcji (brutto) wynosi: 94.090,00 zł
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać 
będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2b do 
Umowy w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według 
cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do SWZ, w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości 
zaopatrywania spowodowanych zwiększeniem stanów osób żywionych.
Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 
(zastosowanie Zamawiającego z opcji nie wymaga aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie 
stanowi zmiany umowy.
Zasady realizacji przez Zamawiającego „opcji” oraz warunki i terminy dostaw są takie same jak dla zamówień 
realizowanych dla zakresu podstawowego umowy.
Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania 
każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie 
określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od stanów żywionych, potrzeb i 
planowanych lub nieprzewidzianych przedsięwzięć.
Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego
a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie 
Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do występowania w obrocie 
gospodarczym i są zdolni do należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych niniejszą SWZ i 
projektowanymi warunkami umowy,
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje wymogu
w zakresie wyżej opisanego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
Wykonawcy wprowadzają produkty żywnościowe do obrotu gospodarczego zgodnie
z wymaganiami, w szczególności:
art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1753 z późn.zm.) i/lub
art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz. U. z 2020, poz. 2021 z późn.zm. i/lub
art. 62 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 67 ust. 3 pkt. 6 i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja
2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
W przypadku podmiotów zagranicznych (o ile dotyczy) – kompetencji i uprawnień zgodnie
z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien on 
posiadać dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydany 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy. Wykonawca z poza Unii Europejskiej składa 
dodatkowo dokument, wydany przez właściwy organ w jego kraju, zezwalający na eksport produktów będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia na rynki krajów Unii Europejskiej.
Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia w/w dokumentu został spełniony, jeżeli przedłożony zostanie w/w 
dokument lub oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się
w/w dokumentów.
1) obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii
w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, 
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1753 z późn.zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień;
lub
obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, 
które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu 
produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z 
art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2020, poz. 2021 z późn.zm. - jeżeli ustawa nakłada obowiązek 
takich uprawnień;
lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z art. 62 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 67 ust. 3 pkt. 6 i 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących 
rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających 
urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730) - jeżeli ustawa nakłada 
obowiązek takich uprawnień.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien on przedłożyć dokument zezwalający na wykonywanie 
działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydany zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie 
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Wykonawcy. Wykonawca spoza Unii Europejskiej składa dodatkowo dokument, wydany przez właściwy organ 
w jego kraju, zezwalający na eksport produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia na rynki krajów 
Unii Europejskiej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 3-miesiące przed upływem 
terminu złożenia informacji, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową o wartości co 
najmniej
60 000 zł
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w 
dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 3-miesiąc przed terminem jej złożenia w postępowaniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy 
o charakterze dostaw przetworów mleczarskich, na wartość ogółem za wszystkie wykazane dostawy (brutto) co 
najmniej równą kwocie: 60 000 zł
które zostały wykonane lub są wykonywane należycie - suma brutto wartości wszystkich wykazanych dostaw w 
danym zadaniu musi odpowiadać co najmniej wartości określonej na to zadanie (kwoty jak powyżej),
W składanym dokumencie należy podać wartość dostaw, przedmiot, daty wykonania
i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz zobowiązany jest załączyć dowody czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać powyższych dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3-miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w 
dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
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przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje posługiwania się przez Wykonawcę dostawami wykonanymi lub wykonywanymi w 
okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane lub są 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 5 miesięcy roku 2022 
(od dnia 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.) na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień 
na zasadach i częstotliwości wynikających z treści zawartej umowy. Dostawa towarów objętych niniejszą 
umową będzie opłacana wg ilości i wartości odebranego towaru.
Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z uwarunkowaniami i cenami jednostkowymi określonymi w 
niniejszej umowie.
Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach 
i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 Ustawy - dokumentacja szczegółowa: https://platformazakupowa.pl/
pn/13WOG.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2022
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Rok 2022 – lipiec / sierpień.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy p.z.p.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań w UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022
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