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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422130-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Produkty mleczarskie
2018/S 187-422130
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
956-228-88-38
ul. Okólna 37
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rydygier-Tomicka
Tel.: +48 261433694
E-mail: 12wog@ron.mil.pl
Faks: +48 261433660
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.12wog.pl
Adres profilu nabywcy: www.12wog.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.12wog.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa mleka i przetworów mleczarskich
Numer referencyjny: P/55/IW/18

II.1.2)

Główny kod CPV
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15500000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich.
Zamawiający nie przewiduje:udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (art. 36
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp); zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. (art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy Pzp)
Cechy produktu: (art. 30 ust. 9 pkt. 2)b)i d) ustawy Pzp)
— Wykonawca, który faktycznie będzie realizował dostawę, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system, który spełnia wymagania zawarte w HACCP,
— Wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez właściwe miejscowo
Zamawiającemu lub Odbiorcy akredytowane laboratorium lub laboratorium spełniające wymagania normy PNEN ISO/IEC 17025.

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:
Część nr 1 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakres, wielkość i opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Część nr 1 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Toruń.
1. Mleko w proszku pełne 500g w ilości 25 kg
2. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. 1 l w ilości 14000 l
3. Śmietana 18 % tł. 0,4 l w ilości 1950 l
4. Śmietana kremowa 30 % tł. 0,5 l. w ilości 150 l
5. Jogurt naturalny 150g w ilości 750 kg
6. Jogurt owocowy 150 g w ilości 1150 kg
7. Deser mleczny naturalny 175 g w ilości 100 kg
8. Deser mleczny z owocami 175 g w ilości 950 kg
9. Deser mleczny z czekoladą 175 g w ilości 950 kg
10. Deser jogurtowy 100g w ilości 850 kg
11. Serek homogenizowany naturalny 150g w ilości 300 kg
12. Serek homogenizowany waniliowy 150g w ilości 950 kg
13. Serek homogenizowany owocowy 150 g w ilości 950 kg
14. Serek twarogowy 20g w ilości 350 kg
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15. Serek naturalny do smarowania 125 g w ilości 725 kg
16. Kefir 200 g w ilości 1000 kg
17. Ser twarogowy półtłusty w ilości 850 kg
18. Ser twarogowy ziarnisty 200g w ilości 1125 kg
19. Ser typu fromage 80 g w ilości 575 kg
20. Ser edamski pełnotłusty w ilości 800 kg
21. Ser gouda pełnotłusty w ilości 800 kg
22. Ser salami pełnotłusty w ilości 800 kg
23. Ser camembert 120 g w ilości 275 kg
24. Ser topiony z szynką 100 g w ilości 600 kg
25. Ser topiony z papryką 17,5 g w ilości 450 kg
26. Ser topiony pełnotłusty 100 g w ilości 550 kg
27. Ser topiony tłusty plasterkowany 130g w ilości 650 kg
28. Ser topiony kremowy wielosmakowy 17,5g w ilości 450 kg
29. Ser wędzony w ilości 400 kg
30. Ser typu mozzarella 125 g w ilości 250 kg
31. Ser feta 270g w ilości 250 kg
32. Masło ekstra jednoporcjowe 25g w ilości 2400 kg
33. Mało ekstra 200g w ilości 50 kg
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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 zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:
1. Mleko w proszku pełne 500g w ilości 75 kg
2. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. 1 l w ilości 39 000 l
3. Śmietana 18 % tł. 0,4 l w ilości 4 450 l
4. Śmietana kremowa 30 % tł. 0,5 l. w ilości 250 l
5. Jogurt naturalny 150g w ilości 1 150 kg
6. Jogurt owocowy 150 g w ilości 2650 kg
7. Deser mleczny naturalny 175 g w ilości 100 kg
8. Deser mleczny z owocami 175 g w ilości 2 050 kg
9. Deser mleczny z czekoladą 175 g w ilości 2 050 kg
10. Deser jogurtowy 100g w ilości 1 950 kg

28/09/2018
S187
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 10

Dz.U./S S187
28/09/2018
422130-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 10

11. Serek homogenizowany naturalny 150g w ilości 300 kg
12. Serek homogenizowany waniliowy 150g w ilości 2 050 kg
13. Serek homogenizowany owocowy 150 g w ilości 2 050 kg
14. Serek twarogowy 20g w ilości 750 kg
15. Serek naturalny do smarowania 125 g w ilości 1 450 kg
16. Kefir 200 g w ilości 2 000 kg
17. Ser twarogowy półtłusty w ilości 1 850 kg
18. Ser twarogowy ziarnisty 200g w ilości 2 375 kg
19. Ser typu fromage 80 g w ilości 1 325 kg
20. Ser edamski pełnotłusty w ilości 1 800 kg
21. Ser gouda pełnotłusty w ilości 1 800 kg
22. Ser salami pełnotłusty w ilości 1 800 kg
23. Ser camembert 120 g w ilości 725 kg
24. Ser topiony z szynką 100 g w ilości 1 200 kg
25. Ser topiony z papryką 17,5 g w ilości 950 kg
26. Ser topiony pełnotłusty 100 g w ilości 1 150 kg
27. Ser topiony tłusty plasterkowany 130g w ilości 1 250 kg
28. Ser topiony kremowy wielosmakowy 17,5g w ilości 850 kg
29. Ser wędzony w ilości 800 kg
30. Ser typu mozzarella 125 g w ilości 600 kg
31. Ser feta 270g w ilości 600 kg
32. Masło ekstra jednoporcjowe 25g w ilości 5 400 kg
33. Mało ekstra 200g w ilości 150 kg
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 2 – dostawa mleka i przetworów mleczarskich do Garnizonu Inowrocław.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakres, wielkość i opis przedmiotu zamówienia:
1. Mleko w proszku pełne 500g w ilości 25 kg
2. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. 1 l w ilości 5 000 l
3. Śmietana 18 % tł. 0,4 l w ilości 800 l
4. Śmietana kremowa 30 % tł. 0,5 l. w ilości 30 l
5. Jogurt naturalny 150g w ilości 100 kg
6. Jogurt owocowy 150 g w ilości 500 kg
7. Deser mleczny naturalny 175 g w ilości 100 kg
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8. Deser mleczny z owocami 175 g w ilości 300 kg
9. Deser mleczny z czekoladą 175 g w ilości 300 kg
10. Deser jogurtowy 100g w ilości 300 kg
11. Serek homogenizowany naturalny 150g w ilości 50 kg
12. Serek homogenizowany waniliowy 150g w ilości 400 kg
13. Serek homogenizowany owocowy150 g w ilości 400 kg
14. Serek twarogowy 20g w ilości 150 kg
15. Serek naturalny do smarowania 125 g w ilości 475 kg
16. Kefir 200 g w ilości 200 kg
17. Ser twarogowy półtłusty w ilości 300 kg
18. Ser twarogowy ziarnisty 200g w ilości 525 kg
19. Ser typu fromage 80 g w ilości 225 kg
20. Ser edamski pełnotłusty w ilości 300 kg
21. Ser gouda pełnotłusty w ilości 300 kg
22. Ser salami pełnotłusty w ilości 200 kg
23. Ser camembert 120 g w ilości 125 kg
24. Ser topiony z szynką 100 g w ilości 400 kg
25. Ser topiony z papryką 17,5 g w ilości 200 kg
26. Ser topiony pełnotłusty 100 g w ilości 300 kg
27. Ser topiony tłusty plasterkowany 130g w ilości 300 kg
28. Ser topiony kremowy wielosmakowy 17,5g w ilości 200 kg
29. Ser wędzony w ilości 100 kg
30. Ser typu mozzarella 125 g w ilości 100 kg
31. Ser feta 270g w ilości 100 kg
32. Masło ekstra jednoporcjowe 25g w ilości 1 000 kg
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: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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 zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:
1. Mleko w proszku pełne 500g w ilości 25 kg
2. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. 1 l w ilości 5 000 l
3. Śmietana 18 % tł. 0,4 l w ilości 800 l
4. Śmietana kremowa 30 % tł. 0,5 l. w ilości 30 l
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5. Jogurt naturalny 150g w ilości 100 kg
6. Jogurt owocowy 150 g w ilości 500 kg
7. Deser mleczny naturalny 175 g w ilości 100 kg
8. Deser mleczny z owocami 175 g w ilości 300 kg
9. Deser mleczny z czekoladą 175 g w ilości 300 kg
10. Deser jogurtowy 100g w ilości 300 kg
11. Serek homogenizowany naturalny 150g w ilości 50 kg
12. Serek homogenizowany waniliowy 150g w ilości 400 kg
13. Serek homogenizowany owocowy 150 g w ilości 400 kg
14. Serek twarogowy 20g w ilości 150 kg
15. Serek naturalny do smarowania 125 g w ilości 475 kg
16. Kefir 200 g w ilości 200 kg
17. Ser twarogowy półtłusty w ilości 300 kg
18. Ser twarogowy ziarnisty 200g w ilości 525 kg
19. Ser typu fromage 80 g w ilości 225 kg
20. Ser edamski pełnotłusty w ilości 300 kg
21. Ser gouda pełnotłusty w ilości 300 kg
22. Ser salami pełnotłusty w ilości 200 kg
23. Ser camembert 120 g w ilości 125 kg
24. Ser topiony z szynką 100 g w ilości 400 kg
25. Ser topiony z papryką 17,5 g w ilości 200 kg
26. Ser topiony pełnotłusty 100 g w ilości 300 kg
27. Ser topiony tłusty plasterkowany 130g w ilości 300 kg
28. Ser topiony kremowy wielosmakowy 17,5g w ilości 200 kg
29. Ser wędzony w ilości 100 kg
30. Ser typu mozzarella 125 g w ilości 100 kg
31. Ser feta 270g w ilości 100 kg
32. Masło ekstra jednoporcjowe 25g w ilości 1 000 kg
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 jeżeli wykaże, że posiada:
Aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie
zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 127 z późn. zm.)
lub
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Aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania,
warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub
wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty
pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010, Nr 136, poz. 914 ze
zm.)
lub
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007
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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na
potwierdzenie spełniania w/w warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na
potwierdzenie spełniania w/w warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
W zakresie części nr 1
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie sukcesywnych dostaw mleka
i przetworów mleczarskich świadczonych na rzecz jednego Odbiorcy w ramach jednej umowy o wartości nie
mniejszej niż 200 000 PLN, w nieprzerwanym okresie co najmniej 6 miesięcy.
W zakresie części nr 2
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie sukcesywnych dostaw mleka
i przetworów mleczarskich świadczonych na rzecz jednego Odbiorcy w ramach jednej umowy o wartości nie
mniejszej niż 50 000 PLN, w nieprzerwanym okresie co najmniej 6 miesięcy.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty na dwie części, powyższe wartości kwotowe należy zsumować.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
(Odbiorców), na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
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należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

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: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100
Toruń
/sala szkoleniowa, znajdująca się w bud. 97/, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1) oraz pkt 4) ustawy Pzp tj.
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2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego, złożyć wraz z ofertą:
— certyfikat systemu HACCP wdrożony przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum
Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju
lub
— zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o
sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie
powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP (podstawa: art. 59 i 73
ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn.
zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
Część nr 1 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Część nr 2 - 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres przewidywanych
istotnych zmian oraz warunki tych zmian- zgodnie z treścią projektu umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Izby
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
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ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jak pkt VI.4.1
ul. Postępu17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2018
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