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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

                                                                                                                   Gdynia, 26.10.2021 r. 
 
Dotyczy: postępowania nr 64/ZP/21 na Dostawa produktów mleczarskich, dań gotowych, 

jaj, oraz ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do AMW 
Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej 
AOS) w roku 2022. 

 
Zmiana do SWZ  

 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 Pzp, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści SWZ: 
 
W SWZ rozdział 8 Informacje o warunkach  
 
Było: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Opis spełnienia warunku: 

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

o Działalności Gospodarczej. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Opis spełnienia warunku:  
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. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Opis spełnienia warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
 Opis spełnienia warunku: 

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. 

 
 
 



 

2 
 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

Jest : 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Opis spełnienia warunku: 

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

o Działalności Gospodarczej. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Opis spełnienia warunku:  
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Opis spełnienia warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
 Opis spełnienia warunku: 

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. 
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