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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560967-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Różne produkty spożywcze
2021/S 213-560967

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak, Anna Parasińska
E-mail: przetargi@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa różnych produktów żywnościowych, konserw i przetwory z mięsa, warzyw konserwowych i/lub 
puszkowanych do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w 
roku
Numer referencyjny: 62/ZP/21
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II.1.2) Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawa różnych produktów żywnościowych, konserw i przetwory z mięsa, warzyw konserwowych i/lub 
puszkowanych do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w 
roku 2022. (szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Różne produkty żywnościowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Ananas w syropie kg 200
Barszcz biały koncetrat kg 180
Barszcz czerwony koncentrat kg 120
Baton typu Kinder Bueno kg 600
Baton typu "Bounty" (a' 57 g) kg 200
Baton typu "Mars" a' 47g kg 200
Baton typu "3Bit" (a' 51 g) kg 320
Baton typu "Musli" z owocami lub orzechami kg 360
Baton typu "Snickers" a' 55g kg 200
Baton typu "Twix" a'51g kg 320
Batony typu "Lion" ok. a’45 kg 380
Bazylia suszona kg 12
Bulion drobiowo-wołowy kg 200
Chałwa a'100g kg 200
Chili w proszku kg 20
Chipsy typu Lays (a' 150 g) kg 400
Chrzan tarty kg 290
Ciastka delicje w czekoladzie opakowanie max 500 g kg 80
Ciastka kruche z cukrem a' 500 g kg 80
Ciastka z ziarnami typu belVita a'50 g kg 800
Cukier kg 6 100
Cukier w saszetkach kg 40
Cukierki czekoladowe typu mieszanka wedlowska kg 240
Cukierki czekoladowe typu "Michaszki" kg 200
Curry kg 12
Cynamon kg 10
Czekolada mleczna gorzka kg 160
Czekolada mleczna z orzechami typu "Wedel" a'100g kg 240
Czekolada pelna mleczna typu "Wedel" a'100g kg 240
Czekolada typu "Milka" kg 550
Czekolada z orzechami typu "Milka" kg 550
Ćwikła z chrzanem kg 100
Daktyle a' 100-250 g kg 60
Dżem brzoskwiniowy kg 1 000
Dżem czarna porzeczka wysokosłodzony kg 1 600
Dżem truskawkowy wysokosłodzony kg 1 700
Fasola kg 1 200
Figi suszone (a' 100-200 g) kg 40
Frytki typu aviko klasyczne proste do pieca z zniemniaków a' 2,0 - 2,5 kg kg 400
Gałka muszkatułowa kg 7
Garam masala kg 12
Goździki kg 7
Groch łuskany kg 1 400
Herbata expresowa typu "Lipton" lux kg 400
Herbata zielona saszetki kg 12
Herbatniki a'100 gr. kg 170
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Herbatniki w czekoladzie typu "Maltanki" a'100 g kg 400
Humus - typu Lisner różne smaki (a' 80 g) kg 500
Imbir mielony kg 12
Kakao naturalne kg 20
Kakao rozpuszczalne (instant) kg 160
Kardamon kg 10
Kasz pęczak kg 400
Kasza bulgur kg 320
Kasza gryczana kg 480
Kasza jęcz.perł. kg 1 000
Kasza kuskus kg 200
Kasza manna kg 80
Kawa 3 w 1 typu Nescaffe (saszetki a' 16g) kg 280
Kawa mielona typu "Jakobs" kg 40
Kawa naturalna rozpuszczalna typu Nestle a’ 200 kg 200
Kawa zbożowa kg 20
Kawa ziarnista typu Lavazza qualita oro kg 40
Ketchup kg 800
Kmin rzymski kg 8
Kolendra mielona kg 12
Krakersy a' 108 g kg 40
Krem czekoladowy typu Nutella a' 20 g kg 800
Kruche babeczki solone a' 200g kg 40
Kurkuma kg 8
Kwasek cytrynowy kg 20
Lecho pieczarkowe kg 400
Liść laurowy kg 12
Majeranek kg 40
Majonez a'900g kg 400
Makaron jajecz. kg 3 600
Masło orzechowe kg 200
Mąka pszenna typ 500 kg 2 400
Mąka ziemniacz. kg 160
Mieszanka studencka (bakalie) kg 320
Miód pszczeli 'a' 25g kg 800
Morele suszone a' 100 g kg 40
Musli z orzechami i owocami a'0,5 kg kg 200
Musztarda kg 1 200
Napoje izotoniczne typu OSHEE L 600
Napój gazowany a'33 puszka typu "Sprite" L 1 000
Napój gazowany typu Coca-cola puszki (a' 0,33 l) L 8 000
Napój gazowany typu Fanta puszka (a' 0,33 l) L 4 000
Napój typu "Lipton ice tee" (a' 33 l puszka ) L 1 200
Napój typu "Mountain dew" a' 0,33 L L 1 200
Ocet L 600
Ogórki konserwowe (masa po odcieku) kg 600
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Olej roślinny - rzepakowy L 4 000
Oliwa z oliwek z pirwszego tłoczenia L 120
Oregano suszone kg 8
Orzech nerkowce a' 100 g kg 400
Orzechy ziemne (puszka a'150g) kg 400
Orzeszki w czekoladzie a'100 g kg 240
Paluszki solone a'100 gr. kg 80
Paluszki waflowe w czekoladzie typu "Kit Kat" a'41 g kg 400
Papryka konserwowa płaty (masa po odcieku) kg 1 200
Papryka słodka mielona kg 40
Pieczarka konserwowa (masa po odcieku) kg 600
Pieprz naturalny kg 20
Pieprz ziarnisty czarny kg 60
Pieprz ziołowy kg 30
Pierniki w czekoladzie a' max 500 g kg 80
Płatki kukurydziane kg 600
Płatki kukurydziane czekoladowe kg 600
Płatki owsiane kg 160
Przecier ogórkowy kg 80
Przyprawa do drobiu kg 120
Przyprawa do zup max a’1L kg 240
Przyprawa uniwersalna kg 200
Ptasie Mleczko typu "Wedel" kg 200
Rodzynki a' 100 g kg 20
Rogal typu "seven days" a'110 g kg 400
Ryż kg 2 000
Ryż typu Basmati kg 1 600
Sezam ziarno kg 12
Sok czarna porzeczka 100% naturalny a'1000g L 10 000
Sok greiphrutowy a' 1 L L 4 000
Sok jabłkowy a'1000g L 10 000
Sok pomarańczowy a'1000g L 10 000
Sok

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość 
zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których 
Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości 
żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk 
żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa 
władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości 
dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w 
niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z 
opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź 
zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, 
postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.
2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w 
umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.
3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich 
przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do 
którego będą zmiany obowiązywały

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:
Konserwy i przetwory z mięsa i warzywa konserwowane i/lub puszkowane
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000 Konserwy i przetwory z mięsa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Brokuł mrożony kg 400
Brukselka mrożona kg 300
Ciecierzyca w puszce (masa po odsączeniu) kg 120
Fasola czerwona konserwowa w puszce kg 200
Fasolka konserwowa szparagowa (masa po odcieku) kg 400
Fasolka mrożona kg 1 200
Filet z makreli w pomidorach a’170 – 300g kg 200
Golonka konserwowa a’300g kg 400
Gołąbki w sos. pom. a’ 500g kg 1 200
Groszek konserwowy zielony (masa po odcieku) kg 400
Groszek mrożony kg 600
Gulasz angielski a’300g kg 400
Gulasz wołowy w puszce kg 200
Koncentrat pomidorowy 30% kg 1 400
Kukurydza konserwowa (masa po odcieku) kg 400
Marchew konserwowa (masa po odcieku) kg 400
Oliwki zielone (bez pestek) konserwowe (masa po odcieku) kg 300
Pasztet drobiowy 100% kg 800
Pasztet mazowiecki kg 200
Pomidory w puszce (krojone) kg 800
Pulpety w sos. Grzybowym a’500g kg 800
Różyczki kalafiora - mrożone kg 400
Sałatka jarzynowa kg 450
Sałatka szwedzka (masa po odcieku) kg 120
Szpinak mrożony kg 200
Szprot w oleju a’170-300g kg 240
Szynka konserwowa wieprzowa - nie mielona a’300-750g kg 600
Śledź w sosie pomidorowym a’170-300g kg 600
Tuńczyk w sosie własnym kg 100

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość 
zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których 
Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości 
żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk 
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żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa 
władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości 
dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w 
niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z 
opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź 
zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, 
postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.
2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w 
umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.
3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich 
przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do 
którego będą zmiany obowiązywały

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:
Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi zgłosić, że podjęta przez Wykonawcę działalność gospodarcza w zakresie produkcji, 
składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi zgłoszona została właściwemu ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy, Wojewódzkiemu Inspektorowi, Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (podstawa: art. 12 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych; Dz.U. 2021 poz. 630) - dotyczy wszystkich części.
Wykonawca musi posiadać potwierdzenie wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu systemu HACCP 
wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w 
Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo zaświadczenia właściwego organu 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem 
wdrożonego systemu HACCP- dotyczy wszystkich części.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty 
dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
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Uzasadnienie:
Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej . art. 138 ust. 4 Pzp

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: 30/11/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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https://platformazakupowa.pl/
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021

03/11/2021 S213
https://ted.europa.eu/TED

10 / 10


