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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35687-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Legionowo: Ryby przetworzone i konserwowane
2023/S 015-035687

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 011968687
Adres pocztowy: ul. Zegrzyńska 121
Miejscowość: Legionowo
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-119
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Winnikowska
E-mail: zzp@csp.edu.pl 
Tel.:  +48 477255257
Faks:  +48 477253585
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csp.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/csp
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/csp
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szkolenie policji

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: szkolenie policji

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i/lub Wydziału 

Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Numer referencyjny: 01/23/WŻ

II.1.2) Główny kod CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie i/lub Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach. Przedmiot zamówienia 
został podzielony na 5 części: 1) część I – ryby mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 
2) część II – ryby wędzone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 3) część III – konserwy 
rybne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 4)część IV – przetwory ze śledzi – dostawa do 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 5) część V – ryby mrożone, wędzone, konserwy rybne, przetwory 
ze śledzi – dostawa do Wydziału Administracyjno–Gospodarczego CSP w Sułkowicach. Zamawiający 
dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku ze specyfiką funkcjonowania jednostki i możliwością zmniejszenia się 
liczby stanu żywionych, zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia bez konsekwencji 
finansowych i prawnych. Minimalne wynagrodzenie dla Wykonawcy w takim przypadku wyniesie 372 550,00 
złotych brutto, w tym: 1) część I – ryby mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 264 
900,00 zł; 2) część II – ryby wędzone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 26 000,00 
zł; 3) część III – konserwy rybne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 44 400,00 zł; 4) 
część IV – przetwory ze śledzi – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 9 750,00 zł; 5) część 
V – ryby mrożone, wędzone, konserwy rybne, przetwory ze śledzi - dostawa do Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego CSP w Sułkowicach – 27 500,00 zł. Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
części I zostanie pomniejszone proporcjonalnie po zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega 
prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w 
ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy. 
Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać 
zmieniona. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych 
środków finansowych. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie partiami od dnia 01 kwietnia 2023 r. do 
dnia 31 marca 2024 r. Planowany termin pierwszej dostawy od dnia 03 kwietnia 2023 r. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo i/lub magazyn żywnościowy 
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach, ul. Ogrodowa 39, 05-650 Sułkowice.

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:
Ryby mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15221000 Ryby mrożone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa ryb mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1. Częstotliwość dostaw: nie częściej niż 1 
raz w tygodniu. 2. Termin przydatności do spożycia minimum 3 miesiące od daty dostawy – czytelnie oznaczony 
na każdym opakowaniu. 3. W ceny jednostkowe wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do 
siedziby Zamawiającego.

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: 03/04/2023
Koniec: 31/03/2024
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ryby wędzone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15234000 Ryby wędzone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa ryb wędzonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1. Dostawa według potrzeb 
Zamawiającego jednakże nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu. 2. Termin przydatności do spożycia - czytelnie 
oznaczony na każdym opakowaniu: a) makrela wędzona - minimum 7 dni od daty dostawy, b) łosoś norweski 
wędzony – minimum 12 dni od daty dostawy. 3. W ceny jednostkowe wliczony jest koszt transportu przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego.

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
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Początek: 03/04/2023
Koniec: 31/03/2024
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konserwy rybne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15235000 Ryby konserwowane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa konserw rybnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1. Częstotliwość dostaw - 2 razy w 
czasie trwania umowy. 2. Każda konserwa: a) nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych, b) musi być 
oznaczona trwałym czytelnym terminem przydatności zawartości do spożycia, który wynosić będzie 12 miesięcy 
od daty dostawy każdej partii przedmiotu zamówienia, c) musi posiadać etykietę w języku polskim zawierającą 
informację o zawartości puszki. 3. W ceny jednostkowe wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia 
do siedziby Zamawiającego.

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: 03/04/2023
Koniec: 31/03/2024
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

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Przetwory ze śledzi – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15243000 Przetwory z ryb

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 1. Dostawa sukcesywnie według 
potrzeb Zamawiającego. 2. Termin przydatności do spożycia minimum 6 tygodni od daty dostawy – czytelnie 
oznaczony na każdym opakowaniu. 3. W ceny jednostkowe wliczony jest koszt transportu przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego.

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: 03/04/2023
Koniec: 31/03/2024
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ryby mrożone, wędzone, konserwy rybne, przetwory ze śledzi – dostawa do WAG CSP w Sułkowicach

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15221000 Ryby mrożone
15234000 Ryby wędzone
15235000 Ryby konserwowane
15243000 Przetwory z ryb

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Wydziału Administracyjno–Gospodarczego w Sułkowicach

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych i przetworów ze śledzi do Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego w Sułkowicach. 1. Częstotliwość dostaw: a) ryby mrożone, ryba wędzona, przetwory ze śledzi 
– dostawa sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, b) konserwy – dostawa 2 razy w czasie trwania 
umowy. 2. Każda konserwa: a) nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych, b) musi być oznaczona trwałym 
czytelnym terminem przydatności zawartości do spożycia, który wynosić będzie 12 miesięcy od daty dostawy 
każdej partii przedmiotu zamówienia, c) musi posiadać etykietę w języku polskim zawierającą informację o 
zawartości puszki. 3. Termin przydatności do spożycia – czytelnie oznaczony na każdym opakowaniu: a) ryby 
mrożone – minimum 3 miesiące od daty dostawy, b) makrela wędzona – minimum 7 dni od daty dostawy, c) 
przetwory ze śledzi – minimum 6 tygodni od daty dostawy. 4. W ceny jednostkowe wliczony jest koszt transportu 
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

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: 03/04/2023
Koniec: 31/03/2024
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

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 wymaga wykazania przez Wykonawcę posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2132). W tym przypadku Wykonawcy muszą posiadać i dołączyć do oferty zaświadczenie 
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej – zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy lub/i posiadać uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1753, z 2022 r., poz. 1570), a w szczególności posiadać i dołączyć do postępowania 
decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów albo zatwierdzenia zakładu wydaną przez powiatowego 
lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 wyżej wymienionej 
ustawy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia ww. zaświadczenia lub decyzji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie 
określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym 
zakresie aneksu do umowy. 2. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa 
może zostać zmieniona.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
w części I, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcje przeprowadzone 
zostaną na platformie aukcyjnej (https://aukcje .uzp.gov.pl). Zamawiający dokona rejestracji zaproszonych 
Wykonawców na platformie aukcji elektronicznych.

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: 23/02/2023
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: 23/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, w Zespole Zamówień Publicznych i Funduszy 
Pomocowych, blok nr 41, pokój nr 101.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego (https://platformazakupowa.pl/csp) w dniu 
upływu terminu składania ofert. Komisja przetargowa w składzie: 1) przewodniczący – Anna Winnikowska; 2) 
zastępca przewodniczącego – Agata Lasecka; 3) członkowie: a) Mariola Suska, b) Agnieszka Bartnik, c) Renata 
Wiorowska, 4) sekretarz – Adam Kostecki.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2024

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 
w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż 
określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5. Pisma w postępowaniu 
odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym 
że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a 
pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy oblicza 
się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2023
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