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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10792-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczytno: Produkty mleczarskie
2022/S 006-010792

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Adres pocztowy: Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Ciszek
E-mail: zzp@wspol.edu.pl 
Tel.:  +48 477335281
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wspol.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
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:
DOSTAWY NABIAŁU
Numer referencyjny: 03/SŻ/22

II.1.2) Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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sukcesywne dostawy nabiału od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2023 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:
sukcesywne dostawy nabiału od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje składanie przedmiotowych środków dowodowych, które nie podlegają uzupełnieniu 
tj: próbki przedmiotu zamówienia. W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej.

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:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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W związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmiany 
umowy w przypadkach:
1) dokonywania zmian ilościowych towaru przez Zamawiającego pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto 
złożonej oferty oraz pod warunkiem występowania wskazanego produktu w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia,
2) zaprzestania produkcji danego towaru, zmiany producenta lub zmiany jego gramatury. Wykonawca 
zobowiązuje się do dostawy towaru zastępczego takiej samej jakości oraz zbliżonej gramaturze podanej 
w przedmiocie zamówienia. Cena towaru zastępczego nie może być wyższa niż cena ofertowa. Dowodem 
ww. zmiany będzie pisemne oświadczenie producenta lub dystrybutora danego towaru, dostarczone 
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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: 10/02/2022
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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
w formie elektronicznej, próbki przedmiotu zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wyższa 
Szkoła Policji w Szczytnie ul. M.J. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
Zespół ds. Zamówień Publicznych, budynek nr 18 pok. Nr 1

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu. 2. 
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 
pkt 1) ustawy PZP. 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
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(JEDZ). 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych: 1)oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ. 5. Do oferty każdy Wykonawca musi 
dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:
a) próbki przedmiotu zamówienia - złożone w siedzibie Zamawiającego;
6. W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odstępuje od wymogu 
użycia środków komunikacji elektronicznej.
7. Mając na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe nie 
podlegają uzupełnieniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówien Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
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