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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455759-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ustka: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
2020/S 189-455759

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: Lędowo-Osiedle 1N
Miejscowość: Ustka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-271
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
E-mail: 6wog.przetargi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261231686
Faks:  +48 261231578
Adresy internetowe:
Główny adres: www.6wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do 6 WOG Ustka w 2021 r.

II.1.2) Główny kod CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 6 WOG Ustka w 2020 r, opisana 
szczegółowo w opisach przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca dostarczy towar do 
odbiorców w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym na poniżej podane adresy:
— 76-271 Ustka, os. Lędowo 1N, tel. +48 261231248 / 261231318, faks. +48 261231421,
— 84-300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. +48 261468773, faks. +48 261468735,
— 89-600 Chojnice, tel. +48 261534106 / 261534197,
— 77-330 Czarne, ul. Strzelecka 35, tel. +48 261467297,
— 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte, tel. +48 261458268,
— Centralny Poligon Sił Powietrznych, 76-270 Ustka, ul. Poligonowa, tel. +48 261232225.
4. Dostawy realizowane będą codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 5.00 do 6.00 oprócz dni 
ustawowo wolnych od pracy.
5. Ilości towaru i wartości dostaw wraz z zastosowaniem prawa opcji określonymi w umowie są ilościami i 
wartościami planowanymi. Zamawiający za...

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ustka, Słupsk, Lębork, Chojnice, Czarne, CPSP Ustka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 6 WOG Ustka w 2020 r., opisana 
szczegółowo w opisach przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca dostarczy towar do 
odbiorców w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym na poniżej podane adresy:
— 76-271 Ustka, os. Lędowo 1N, tel. +48 261231248 / 261231318, faks. +48 261231421,
— 84-300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. +48 261468773, faks. +48 261468735,
— 89-600 Chojnice, tel. +48 261534106 / 261534197,
— 77-330 Czarne, ul. Strzelecka 35, tel. +48 261467297,
— 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte, tel. +48 261458268,
— Centralny Poligon Sił Powietrznych, 76-270 Ustka, ul. Poligonowa, tel. +48 261232225.
4. Dostawy realizowane będą codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 5.00 do 6.00 oprócz dni 
ustawowo wolnych od pracy.
5. Ilości towaru i wartości dostaw wraz z zastosowaniem prawa opcji określonymi w umowie są ilościami i 
wartościami planowanymi. Zamawiający za...

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
Początek: 01/01/2021
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Koniec: 31/12/2021
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:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci zwiększenia ilości zamówienia 
podstawowego maksymalnie do 90 %. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z „prawa opcji” od 
posiadanych środków finansowych i zwiększonych potrzeb zamawiającego w stosunku do prognozowanych 
ilości określonych w zamówieniu podstawowym. „Prawo opcji” obejmować będzie zwiększenie ilości 
asortymentu w uzasadnionych przypadkach.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 spełni warunek, jeśli posiada aktualną 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 242 ze zm.), lub 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 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. 
Dz.U. z 2015, poz. 594 ze zm.), lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z 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).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w powiązaniu z art. 142 ust.5 dopuszcza wprowadzenie 
zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu 
zgodnie z zapisami w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, 6 WOG Ustka, 
Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, budynek nr 29, pokój nr 110 za pośrednictwem platformy zakupowej 
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach 
wskazanych w SIWZ.
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) druk oferta wraz z formularzem cenowym;
2) oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o braku podstaw do wykluczenia i potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1 niniejszej SIWZ, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu 

29/09/2020 S189
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S189
29/09/2020
455759-2020-PL

5 / 6

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE;
3) wykonawca może pobrać przedmiotowe oświadczenie ze strony (https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl).
Po wypełnieniu formularza powinien on zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji 
wykonawcy podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, zaszyfrowany. Podpisany dokument 
elektroniczny powinien zostać załączony do zaszyfrowanej oferty wykonawcy:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
pkt VI.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;
b) zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył 
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE JEDZ dotyczący podwykonawców o ile jest to wiadome;
c) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału 
w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.2 niniejszej SIWZ dotyczące tych 
podmiotów;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (o ile dotyczy);
5) zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy).
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie platformy 
zakupowej z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp) wymienionych w SIWZ.
Dokumenty składa tylko wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego zgodnie z 
wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania. Dokumenty powinny 
być aktualne na dzień ich składania zamawiającemu – wskazane w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
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