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                                                                                                                   Gdynia, 17.03.2021 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania nr 07/ZP/21 na dostawę owoców i warzyw w systemie 

zaopatrywania zimowo wiosennego 

 

Zmiany do SWZ  

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 Pzp, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.)dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 8 

 

Było: 
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 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. 

 

Jest: 
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 

 

Było: 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
 Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 

zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 Jest: 
 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej 
 Opis spełnienia warunku: 

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 
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(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. 

 

 Zamawiający wprowadza również zmianę w rozdziale13 SWZ: 

 

Było: 

 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

15.06.2021r.  

 

Jest: 

 

2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

15.07.2021r.  
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