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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130207-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
2021/S 052-130207

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
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262963
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 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 owoców i warzyw w systemie zaopatrywania zimowo wiosennego
Numer referencyjny: 07/ZP/21

II.1.2) Główny kod CPV
03110000 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1 Bakłażany kg 50
2 Botwina kg 30
3 Brokuły kg 50
4 Buraki ćwikłowe kg 1 200
5 Cebula kg 700
6 Cykoria kg 10
7 Czarna rzepa kg 50
8 Czosnek świeży kg 20
9 Jabłka kg 3 000
10 Kalafiory kg 100
11 Kapusta biała kg 1 800
12 Kapusta czerwona kg 400
13 Kapusta kwaszona kg 1 100
14 Kapusta pekińska kg 700
15 Kapusta włoska kg 200
16 Koperek zielony kg 30
17 Marchew kg 2 000
18 Natka kolendry kg 12
19 Natka pietruszki kg 300
20 Ogórki kwaszone kg 600
21 Ogórki świeże kg 800
22 Papryka słodka kg 150
23 Pieczarki kg 150
24 Pietruszka korzeniowa kg 400
25 Pomidorki koktajlowe kg 50
26 Pomidory kg 1 200
27 Por kg 350
28 Rzodkiewka kg 300
29 Sałata kg 900
30 Sałata lodowa kg 350
31 Seler korzeniowy kg 700
32 Seler naciowy kg 15
33 Szczypiorek kg 70
34 Szpinak świeży kg 10
35 Winogrona kg 100
Ziemniaki36
Ziemniaki jadalne kg 15 000
Owoce tropikalne
37 Banany kg 1 300
38 Cytryny kg 30
39 Kiwi kg 150
40 Mandarynki kg 350
41 Melony kg 200
42 Pomarańcze kg 200

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03110000 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— Trzy razy w tygodniu do AMW Gdynia przez cały okres obowiązywania umowy.
— Dwa razy w tygodniu do w miesiącach od kwietnia do czerwca do m. Czernica koło Chojnic.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1 Bakłażany kg 50
2 Botwina kg 30
3 Brokuły kg 50
4 Buraki ćwikłowe kg 1 200
5 Cebula kg 700
6 Cykoria kg 10
7 Czarna rzepa kg 50
8 Czosnek świeży kg 20
9 Jabłka kg 3 000
10 Kalafiory kg 100
11 Kapusta biała kg 1 800
12 Kapusta czerwona kg 400
13 Kapusta kwaszona kg 1 100
14 Kapusta pekińska kg 700
15 Kapusta włoska kg 200
16 Koperek zielony kg 30
17 Marchew kg 2 000
18 Natka kolendry kg 12
19 Natka pietruszki kg 300
20 Ogórki kwaszone kg 600
21 Ogórki świeże kg 800
22 Papryka słodka kg 150
23 Pieczarki kg 150
24 Pietruszka korzeniowa kg 400
25 Pomidorki koktajlowe kg 50
26 Pomidory kg 1 200
27 Por kg 350
28 Rzodkiewka kg 300
29 Sałata kg 900
30 Sałata lodowa kg 350
31 Seler korzeniowy kg 700
32 Seler naciowy kg 15
33 Szczypiorek kg 70
34 Szpinak świeży kg 10
35 Winogrona 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
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
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 umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w 
zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny niniejszej 
umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego 
bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

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:
Część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100 Ziemniaki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— Trzy razy w tygodniu do AMW Gdynia przez cały okres obowiązywania umowy.
— Dwa razy w tygodniu do w miesiącach od kwietnia do czerwca do m. Czernica koło Chojnic.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ziemniaki jadalne kg 15 000

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
Koniec: 31/07/2021
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 
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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 umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w 
zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny umowy. 
W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź 
zmniejszonego zakresu zamówienia.

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:
Część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03222110 Owoce tropikalne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— Trzy razy w tygodniu do AMW Gdynia przez cały okres obowiązywania umowy.
— Dwa razy w tygodniu do w miesiącach od kwietnia do czerwca do m. Czernica koło Chojnic.

II.2.4) Opis zamówienia:
Banany kg 1 300
Cytryny kg 30
Kiwi kg 150
Mandarynki kg 350
Melony kg 200
Pomarańcze kg 200

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
Koniec: 31/07/2021
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 
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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 umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w 
zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny umowy. 
W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź 
zmniejszonego zakresu zamówienia.

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 zgłosić, że podjęta przez niego 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. 2019 poz. 2178).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o dokument 
dołączony do oferty bądź po jego uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

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:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 
Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

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: 16/04/2021
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:
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl
Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w o...

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:
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
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:
11/03/2021
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