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ZAMAWIAJĄCY:            Zegrze, dn. 5 stycznia 2022 r. 

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy  

ul. Juzistek 2 

05-131 Zegrze 

NIP: 536 190 29 91 

REGON:142 917 040 

tel. 261 883 895 

faks: 261 883 868 

e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl 

www.26wog.wp.mil.pl   

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog  

 

   

ZAPROSZENIE 

 

do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego prowadzonego 

w dziedzinach obronności i  bezpieczeństwa  na podstawie przepisów § 44 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 26 Wojskowym Oddziale Gospodarczym 

w Zegrzu, na świadczenie usług polegających na Wykonaniu przeglądu i konserwacji wraz 

z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej 

sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenach kompleksów 

będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 

. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności  

i bezpieczeństwa prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego prowadzonego na 

podstawie przepisów § 44 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 26 Wojskowym 

Oddziale Gospodarczym w Zegrzu w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 396 ust. 2 i art. 

411ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, z późn. zm.). 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych równowartości w złotych wyrażonej 

w euro kwoty 431 000,00 Euro określonej jako próg dla zamówień w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa poniżej, którego nie stosuje się ustawy Pzp.  

3. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: PU/2/2022. 

4. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak. 

 

ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Słownik pojęć 

1) Za każdym razem, gdy w Zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu mowa jest o: 

a) Prawie Zamówień Publicznych (ustawa Pzp) – należy przez to rozumieć przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, z późn. zm.)., 

b) Kodeksie Cywilnym - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.); 
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c) Prawie restrukturyzacyjnym – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 15 

maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.), 

d) Prawie upadłościowym - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), 

e) Ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy przez 

to rozumieć przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 229);  

f) Ustawie o ochronie informacji niejawnych – należy przez to rozumieć przepisy 

ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 742), 

g) ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - należy przez to rozumieć 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), 

h) rozporządzeniu RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

i) ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

j) Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań 

pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych - należy przez to rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 19grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań 

pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1720 oraz 2020 r. poz. 2101), 

k) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - należy przez to rozumieć przepisy 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 

2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828, z późn. 

zm.). 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeglądzie i konserwacji 

wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej 

sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenach kompleksów 

będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

50531400-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 

4. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami: 

1) Ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

2) Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań 

pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych.  
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem urządzeń dźwigowych 

zostanie udostępniony wyłącznie Wykonawcom zaproszonym do składania ofert i tylko w 

zakresie w jakim zostaną oni dopuszczeni do udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części. Miejsce wykonywania usługi dla 

poszczególnych części wskazano w Rozdziale III Zaproszenia. 

7. Zamawiający informuje, że w ramach Części 3 i 4 w budynkach objętych przedmiotem 

zamówienia eksploatowane są nowe urządzenia dźwigowe objęte gwarancją producenta w 

tym: 

1) W Części 3: 

a. MP PROLIFT, 

2) W Części 4: 

a. ELEKTOMOC 

 

W celu zachowania gwarancji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 

uprawnienia do konserwacji urządzeń ww. producentów.  

Szczegółowe informacje o lokalizacji przedmiotowych urządzeń będą przekazane 

Wykonawcom zaproszonym do składania ofert w zakresie w jaki zostaną dopuszczeni do 

udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający przewiduje w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonanie 

maksymalnie 12 przeglądów i konserwacji (dotyczy wszystkich części). Dokładna liczba 

zaplanowanych przeglądów i konserwacji dla każdej lokalizacji zostanie udostępniona 

wyłącznie Wykonawcom zaproszonym do składania ofert i tylko w zakresie w jakim 

zostaną oni dopuszczeni do udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonaną usługę 6 miesięcznej gwarancji, a na 

wymienione części zamienne, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, chyba, że producent 

udzielił dłuższej gwarancji na wymienione części, wówczas obowiązuje gwarancja 

udzielona przez producenta szczegółowy opis warunków gwarancji opisano w projekcie 

umowy, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert (dotyczy 

wszystkich części). 

10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska 

zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.   

11. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji 

przedmiotu zamówienia wyznaczył pracowników posiadających obywatelstwo polskie. W 

przypadku skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników posiadających 

obywatelstwo inne niż polskie, Zamawiający wymaga, aby pracownicy ci uzyskali zgodę ze 

stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w 

resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 177). W tym celu Wykonawca 

złoży stosowne oświadczenie we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zaproszenia. 

12. Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć tylko jeden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie jednej, wszystkich lub 

wybranych Części postępowania. 

 

PODWYKONAWCY 
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13. Zamawiający, nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych usług przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy czynności związane z wykonaniem usług 

polegających na przeglądzie i konserwacji wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad 

funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych.  

15. Wykonawca, który zamierza powierzyć, zgodnie z treścią wniosku, wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom wraz z wnioskiem składa dokumenty dotyczące 

podwykonawcy potwierdzające, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w 

Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia, w następującym zakresie: 

1) posiadają ważne Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co najmniej III stopnia 

potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: 

 Poufne lub wyższej - dotyczy Części 3 i 4. 

wydane przez ABW lub SKW. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego 

działalność jednoosobowo, wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa 

potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych, upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli wskazanej powyżej odpowiednio dla 

części - podstawa prawna Ustawa o ochronie informacji niejawnych.  

2) posiadają narzędzia i dysponują pracownikami spełniającymi minimalne wymagania 

określone w niniejszym Zaproszeniu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3, lit. c, odpowiednio 

dla części. W celu potwierdzenia zdolności zawodowej podwykonawcy Wykonawca 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w 

Załączniku nr 3 do Zaproszenia. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie 

obowiązany do dostarczenia wykazu pracowników skierowanych do wykonania 

przedmiotu zamówienia według załącznika przygotowanego przez Zamawiającego, 

który będzie stanowił Załącznik do umowy - (nie dotyczy przedsiębiorców 

wykonujących działalność osobiście). 

16. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę części zamówienia i zakresu jaki zostanie 

powierzony podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Wykonawca 

informuje Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom usług objętych przedmiotem 

zamówienia w danej części we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  

w formularzu ofertowym - dotyczy tylko Wykonawców zaproszonych do składania ofert. 

17. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

formularzem ofertowym (w przypadku Wykonawców zaproszonych do składania ofert) 

składa dokumenty wskazane w ust. 15 odpowiednio dla Części postępowania, w zakresie 

dotyczącym podwykonawcy. 

18. W przypadku, niewskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie 

w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

20. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w okresie  

5 lat od daty udzielania zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, w 

wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego, dla każdej z części w przypadku, gdy: 
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1) wprowadzone zostaną do eksploatacji przez Zamawiającego inne urządzenia niż 

wymienione w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej zwanej SWZ - 

Zestawienie elementów lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności 

zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa; 

2) zmieni się system zaopatrywania jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 

WOG wynikający z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych 

nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji; 

3) postępowanie mające na celu wyłonienie kolejnego Wykonawcy, z przyczyn zależnych 

lub niezależnych od Zamawiającego nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w 

terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczenia usługi. 

 

Zamawiający: 

21. Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. Oferty przewidującej, 

odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. 

22. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

24. Zamawiający informuje, że wszyscy Wykonawcy zaproszeni do składania ofert wraz z 

zaproszeniem do składania ofert otrzymają SWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia, 

ale tylko w zakresie, w jakim Wykonawcy zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu 

i zaproszeni do składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części tj. dla Części 1, 2, 3 i 4 - 

ustalono od daty zawarcia umowy do dnia 16.12.2022 r.  

 

ROZDZIAŁ III GŁÓWNE MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Część nr 1 Jawna: 

 SOI CELESTYNÓW 

 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 

 GZ ZEGRZE 

 Zegrze ul. Juzistek 2 

 Zegrze Płd ul. Warszawska 22 

 GZ WESOŁA 

 Wesoła, ul. Okuniewska 1 

 SOI REMBERTÓW 

 Rembertów ul. Marsa 110 

 Pilawa ul. Wojska Polskiego 

 GZ BIAŁOBRZEGI 

 Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93 

 GZ KAZUŃ 

 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 

 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 191 os. Modlin Twierdza 

 Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 

 GZ POMIECHÓWK 
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 Pomiechówek ul. Wojska Polskiego 31 

 GZ OSTRÓW MAZOWIECKA 

 Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1 

2. Część 2 ZASTRZEŻONA 

 GZ BIAŁOBRZEGI 

 Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93 

3. Część 3 POUFNA 

 GZ LEGIONOWO 

 Legionowo ul. Buka 1 

4. Część 4 POUFNA 

 GZ LEGIONOWO 

 Legionowo ul. Buka 1 

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

2) posiadają zdolność do przetwarzania informacji niejawnych i ich ochrony.  

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają: 

 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co najmniej III stopnia 

potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: 

 Poufne lub wyższej - dotyczy Części 3 i 4. 

wydane przez ABW lub SKW. W przypadku przedsiębiorców wykonujących 

działalność jednoosobowo i osobiście posiadającego poświadczenie 

bezpieczeństwa potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych, 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych Poświadczenie 

Bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW oraz zaświadczenie 

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych 

wydane przez ABW lub SKW o klauzulach wskazanych powyżej 

odpowiednio dla części - podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji 

niejawnych. 

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a będzie posiadał jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pod warunkiem zawarcia 

umowy konsorcjum. W przeciwnym wypadku podwykonawcy muszą spełniać te 

same warunki co Wykonawca. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków jakie winien spełnić w tym 

zakresie Wykonawca ubiegający się o zamówienie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

W celu potwierdzenia zdolności zawodowych Wykonawca złoży stosowne 

Oświadczenie na temat personelu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego 

Zaproszenia. Na podstawie Oświadczenia Zamawiający zbada, czy Wykonawca 

spełnia wymagania dotyczące zdolności zawodowych. Zamawiający wymaga, aby 

przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył wykaz pracowników 
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przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami posiadanych 

certyfikatów i uprawnień, według wzoru opracowanego przez Zamawiającego, 

który będzie stanowił Załącznik do umowy.  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który deklaruje chęć złożenia oferty 

dysponował co najmniej pracownikami posiadającymi niżej wymienione minimalne 

uprawnienia:  

a) co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 w zakresie pkt 2 i 10 - zgodnie 

załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828, z późn. zm.) – dotyczy wszystkich 

części,  

b) co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 w zakresie pkt. 2 i 10 - zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 

U. poz. 828, z późn. zm.) – dotyczy wszystkich części.  

Zamawiający uzna warunek dysponowania potencjałem zawodowym za spełniony 

w zakresie dysponowania osobami posiadającymi ważne Świadectwo Kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji (E) i dozoru (D), jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem 

dwoma osobami, tj. jedną osobą posiadającą ww. uprawnienia na stanowisku 

eksploatacji (E) i drugą osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru (D). 

c) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne uprawnienia do konserwacji 

urządzeń technicznych (w tym dźwigów osobowych) nadane przez organ dozoru 

technicznego, wymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 

2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 

konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm. – dotyczy 

wszystkich części, 

d) co najmniej jedną osobę, posiadającą certyfikat (Świadectwo ukończenia 

szkolenia) producentów urządzeń uprawniające do wykonywania serwisu 

gwarancyjnego urządzeń dźwigowych będących na gwarancji tj. MP PROLIFT– 

dotyczy Części 3, 

e) co najmniej jedną osobę, posiadającą certyfikat (Świadectwo ukończenia 

szkolenia) producentów urządzeń uprawniające do wykonywania serwisu 

gwarancyjnego urządzeń dźwigowych będących na gwarancji tj. ELEKTROMOC 

– dotyczy Części 4, 

f) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych – dotyczy Części 3 i 4. 

 

Osoby posiadające kwalifikacje wymienione w lit. a, b, c, d, e powyżej muszą 

posiadać jednocześnie odpowiednio: 
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dla Części 2: 

 upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE”, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, 

 aktualne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji 

niejawnych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, 

dla Części 3 i 4 (dotyczy osób mających dostęp do dokumentacji technicznej): 

 Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” zgodnie z zapisami Ustawy o 

ochronie informacji niejawnych, 

 aktualne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji 

niejawnych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie informacji 

niejawnych. 

dla Części 3 i 4 (dotyczy osób wykonujących pracę bez dostępu do 

dokumentacji technicznej): 

 upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE”, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, 

 aktualne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji 

niejawnych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcy:  

1) będącego osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku 

do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, 

urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym 

przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia 

bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

2) który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub 

bezpieczeństwa dostaw; 

3) którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia 

zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w 

drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o 

https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-1/oddzial-1/art-85
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której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych; 

4) który ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie niż państwa, 

członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 

państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 

międzynarodową dotyczącą tych zamówień; 

5) którym mowa w art. 109 ustawy Pzp; 

6) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa 

informacji lub bezpieczeństwa dostaw, w związku z wykonaniem, niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem zamówienia; 

7) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania 

dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z 

wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 6 i 7, wykluczenie wykonawcy 

następuje, jeżeli nie upłynęło 5 lat od stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w tych 

przepisach. 

7. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki 

dowodowe. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki 

dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie 

później niż na dzień składania ofert. 

9. Wykluczenie, na podstawie ust. 5 pkt 3, może nastąpić także w przypadku otrzymania 

przez zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia od 

instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub 

zewnętrznego państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu 

zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o 

decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

10. Zamawiający odstąpi od uzasadnienia odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub oferty, na podstawie ust. 5 pkt 3, w przypadku gdy uzasadnienie 

podstaw wykluczenia ma charakter niejawny lub zastrzeżono, że nie wyraża się 

zgody na przekazanie wykonawcy informacji o treści zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 9, albo przekazujący je nie wskazał szczegółowych informacji w zakresie 

wystąpienia zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa zamawiającemu. 

11. Zamawiający może odstąpić od odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub oferty wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w ust. 4 i 5,  jest to uzasadnione interesem ogólnym. 

12. W toku całego postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonego przez niego wniosku. Jeżeli Wykonawca nie 

złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do 
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udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, wniosek Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE 

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wykonawca może złożyć Wniosek na jedną, wszystkie lub wybrane Części. 

2. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem 

nieważności przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

3. Wykonawca składa Wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza 

składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings  

4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. 

5. Wnioski należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia 

skanu wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym. 

6. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy lub 

postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia 

wniosku, opisany został w Instrukcji dla wykonawców znajdującym się na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku 

archiwum zip lub zip7. 

8. Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu wniosków, których dokumenty będą 

skompresowane aplikacją Win Rar (rozszerzenie *.rar), format kompresji .RAR nie został 

przewidziany w załączniku nr 2 do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247). Wnioski 

złożone w takiej formie zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, Zamawiający będzie 

upoważniony do odtajnienia tych dokumentów. 

11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności.  

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. Wykonawca składając wniosek (Załącznik nr 1 do Zaproszenia), zobowiązany jest złożyć 

za pośrednictwem Platformy zakupowej następujące dokumenty w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 

zaufanym pod rygorem nieważności przez osoby uprawnione do reprezentacji:  

1) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co najmniej III stopnia potwierdzające 

zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: 

 Poufne lub wyższej - dotyczy Części 3 i 4, 

wydane przez ABW lub SKW. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność 

jednoosobowo, posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa potwierdzające zdolność 

do ochrony informacji niejawnych, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych  

o klauzulach wskazanych powyżej odpowiednio dla części (dotyczy Wykonawcy  

i Podwykonawcy). 

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (Załącznik nr 2), jeżeli dotyczy. 

3) Oświadczenie na temat personelu przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy imienny wykaz pracowników 

przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami posiadanych 

certyfikatów i uprawnień, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego, 

który będzie stanowił załącznik do umowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawcy).  

4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

5) Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV 

ust 4 i 5, Wykonawca złoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

 art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

 art. 109 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, 

 art. 109 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę aresztu, 

 art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania 

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu 

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków odpuszczenie do udziału w postępowaniu 
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albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa wart.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1 

pkt 3 ustawy Pzp; 

6) Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach  

Części 2 (ZASTRZEŻONE) do wniosku dołączają oświadczenia wskazane w ust. 12 

pkt 3 w zakresie zapewniającym ochronę informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE” wg Załącznika nr 3 do Zaproszenia.  

7) Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach  

Części 2 lub Części 3 lub Części 4 (ZASTRZEŻONE, POUFNE) do wniosku dołączają 

następujące dokumenty: 

a) Dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 12 pkt 3 powyżej w zakresie 

zapewniającym ochronę informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” wg 

Załącznika nr 3 do Zaproszenia, 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego minimum III stopnia o klauzuli „POUFNE”. 

8) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty dołącza się 

pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
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Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego 

13. Zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może nastąpić 

telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany i 

Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 

składania wniosków. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku, 

niezależnie od wyniku postępowania Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione 

przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę były 

sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego. 

16. Wniosek oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami 

sporządzonymi przez Zamawiającego.  

 

ROZDZIAŁ VI LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO 

SKŁADANIA OFERT 

 

1. Zamawiający, do udziału w postępowaniu zaprosi Wykonawców, którzy spełniają łącznie 

dwie przesłanki: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu  

2) potwierdzili brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV 

Zaproszenia. 

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu i wypełnili przesłanki, o których mowa w ust 1, nie przekroczy 5 – 

Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców do udziału w postępowaniu lub w jego 

poszczególnych częściach. 

3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu i wypełnili przesłanki, o których mowa w ust 1, będzie większa od 5 – 

zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców do udziału w postępowaniu lub w jego 

poszczególnych częściach. 

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zaproszeni do składania ofert (II etap) 

zabezpieczyli oferty wadium. 

 

ROZDZIAŁ VIII TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O 

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy złożyć 

za pośrednictwem platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania do dnia 13.01.2022 r. do godziny 10:00. 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
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2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się jego datę przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę/wniosek” i 

wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

4. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania Wniosków za pośrednictwem platformy 

zakupowej w dniu 13.01.2022 r. o godz. 10:30. 

5. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany  

i wycofania oferty przy użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce Instrukcje 

dla Wykonawców pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania wniosków nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonego wniosku. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.  

8. Zamawiający odrzuci wszystkie wnioski złożone po terminie składania. 

 

ROZDZIAŁ IX OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

1. Cena za konserwację - 60 % 

2. Czas reakcji na zdiagnozowanie przyczyn awarii - 40% 

 

ROZDZIAŁ X INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I OGRANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń,  

uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa  

się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego  

na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings 

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej e-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
mailto:jw4809.zp@ron.mil.pl
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), 

określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 

 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 

użyć formatu XAdES. 

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej 

Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania. 

8. Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings, na której udostępniono SWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 8. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone 

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB. 

14. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 

poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 

https://platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż  

512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
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c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

15. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. 

16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się 

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 

przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 

221 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji 

elektronicznej. 

ROZDZIAŁ XI OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

w kwestiach formalnych – Anna Gilert.  

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale Informacji. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

ROZDZIAŁ XII INNE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Zaproszenia do składania 

wniosków.  

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

odwołania SWZ (unieważnienia postępowania).  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego 

 

ROZDZIAŁ XIII ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA 

 

1. Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

2. Załącznik nr 2 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie na temat personelu 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy  

 

 

KOMENDANT 

26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

 

płk Janusz NOWAKOWICZ 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

   

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, pn.: „Wykonanie przeglądu i konserwacji 

wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej 

sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenach kompleksów 

będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.”  

sygnatura sprawy: PU/2/2022 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa/Firma Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………...…. 

…………………………………………………………………………….…………….. 

Siedziba Wykonawcy: 

ulica, nr domu, nr lokalu .................................................................................................... 

kod ……………..……miejscowość ................................................................................... 

województwo ……………………………………………………..…………………. 

tel. ..................................................................... faks .......................................................... 

REGON ........................................................... NIP ........................................................... 

2. Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)* 

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia /jeżeli dotyczy/ 

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………. 

REGON ........................................................... NIP ........................................................... 

Partnerzy: 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………... 

REGON ........................................................... NIP ........................................................... 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..… 

REGON ........................................................... NIP ........................................................... 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 

składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest: 

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….……… 

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..……………………… 

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......……………………………………………………….……….. 

nr telefonu ……………………………………. nr faks ……….……..…………….………. 

adres poczty elektronicznej (e-mail):……………………………….…….………………….. 

4. Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert, składam/my wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w poniżej wskazanych częściach: 

1) .................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................. 
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3) (.....) 

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i jestem/jesteśmy związani 

zawartymi w nich postanowieniami. 

6. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu i spełniam/my warunki udziału w 

postępowaniu, tj. posiadam/my wskazane w Zaproszeniu uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej, posiadam/my zdolności, ekonomiczne, techniczne i 

zawodowe wymagane w Zaproszeniu.* 

7. Oświadczam/my, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

polegam na poniżej wskazanych podmiotach, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp: 

……………………………………………………………….. (podać nazwę, adres, NIP i 

Regon podmiotu), w zakresie spełnienia warunku: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………....

.....……………………………………………………………………………………………..,                                                                    

(określić warunek, zgodnie z informacja zawartą w Rozdziale IV Zaproszenia) 

co potwierdza dołączone do wniosku zobowiązanie podmiotu.* 

8. W związku z poleganiem na zasobach podmiotu, o którym mowa w ust. 7, oświadczam, że 

podmiot ten nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa Rozdziale 

IV ust. 4 i 5 co potwierdzają załączone do wniosku dokumenty podmiotu wskazane w 

Rozdziale V Zaproszenia.* 

9. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie/z udziałem 

podwykonawców*: 

................................................................................................................................................. 

(nazwa podmiotu) 

Podwykonawcy/om w zakresie napraw awaryjnych zostaną powierzone następujące części 

zamówienia: ………............................................................................................................... 

…………………………………………..........……………………………………………… 

10. W związku z powierzeniem części zamówienia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, 

oświadczam, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których 

mowa Rozdziale IV ust. 4 i 5, co potwierdzają załączone do wniosku dokumenty podmiotu 

wskazane w Rozdziale V Zaproszenia.* 

11. Wniosek z załącznikami składamy na ....…. kolejno ponumerowanych stronach. 

12. Załącznikami do wniosku są: 

1) ……………………...………………. 

2) ………………....…………………… 

3) ……………………………………… 

4) …………………………..………….. 

5) …………………………....………… 

 

 

……………………………………… 

/miejscowość data/ 

 

……………………………………………… 

/znak graficzny podpisu/ 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia 

 

Ja/My niżej podpisany/ni ……………………………………………………………….... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Będąc upoważnionym /i do reprezentowania: 

 

………................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

Oświadczam/y*  

że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………...… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby1  do potwierdzenia spełnienia warunku: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na Wykonanie przeglądu i 

konserwacji wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem 

i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na 

terenach kompleksów będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego, nr sprawy: PU/2/2022, przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego 

należytego wykonania. 

 

Zakres zobowiązania:  

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

……………………………………………………...………………………….…………. 

………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Ponadto oświadczam/y, iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę 

powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy 

się w niniejszym dokumencie.  

 

 

…........................................,  dnia …......................       

 

 

……………................................................................ 

 
/znak graficzny podpisu podmiotu oddającego  

do dyspozycji zasoby / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określanej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej 
2 np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielania są 

zasoby nierozerwalnie związane podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego 

obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, 

taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w 

wykonaniu zamówienia. 
3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 

 

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

  .............................................         

    /nazwa Wykonawcy/ 

   

 

Oświadczenie na temat personelu 

 

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, pn.: Wykonanie przeglądu i 

konserwacji wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem 

i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na 

terenach kompleksów będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego. 

sygnatura sprawy PU/2/2022, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie 

Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

oświadczam, że: 

1. Dysponuję / Nie dysponuję* Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

przeszkolonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

2. Dysponuję ……….. (podać ilość) osobami, które zostaną wyznaczone do realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

 ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi ważne Świadectwo Kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji (E) dla grupy 1 w zakresie pkt. ....................,  

  

l.p. Imię i nazwisko nr uprawnień Oświadczenie 

o dysponowaniu osobami 

1   Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

2   Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

 

 ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi ważne Świadectwo Kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

dozoru (D) dla grupy 1 w zakresie pkt. .....................,  

 

l.p. Imię i nazwisko nr uprawnień Oświadczenie 

o dysponowaniu osobami 

1   Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

2   Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

 



Nr sprawy: PU/2/2022 

24 
 

 

 ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi dokument świadczący o ukończeniu 

szkolenia uprawniającego do konserwacji urządzeń dźwigowych ELEKTOMOC 

(autoryzacja). 

  

l.p. Imię i nazwisko 

Nazwa producenta urządzeń do 

naprawy i konserwacji, których 

pracownik posiada autoryzację. 

Oświadczenie  

o dysponowaniu osobami 

1 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

2 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

3 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

 

 ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi dokument świadczący o ukończeniu 

szkolenia uprawniającego do konserwacji urządzeń dźwigowych MP PROLIFT 

(autoryzacja). 

  

l.p. Imię i nazwisko 

Nazwa producenta urządzeń do 

naprawy i konserwacji, których 

pracownik posiada autoryzację. 

Oświadczenie  

o dysponowaniu osobami 

1 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

2 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

3 
  Pracownik /osoba z zasobów własnych/ 

  

Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* 

 

 

w tym:  

 ............... (podać ilość) osobą/ami posiadającymi aktualne upoważnienie kierownika 

jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE”* wraz z ważnym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu z ochrony 

informacji niejawnych * 

 ……....... (podać ilość) osobą/ami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „POUFNE” wraz z ważnym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu  

z ochrony informacji niejawnych,* 

 ……....... (podać ilość) osobą/ami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „TAJNE” wraz z ważnym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu  

z ochrony informacji niejawnych,* 

3. do realizacji przedmiotu zamówienia będą skierowani: 

1) pracownicy posiadający obywatelstwo polskie spełniający wymagania określone  

w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia* 

2) pracownicy - obywatele .................................................................... posiadający/nie 

posiadający* zgodę/y ze stosownym pozwoleniem (kopia w załączeniu) zgodnie z 

decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r., w sprawie 
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organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. Min. 

Obr. Nar. poz. 177) w ramach Części ...................................... w 

zakresie..................................................................* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

……………....................................   ..................................................  

/data i miejsce/                                           /znak graficzny podpisu/ 
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Wykonawca: 

……………………………………

………………………………… 

…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie przeglądu i 

konserwacji wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem 

i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na 

terenach kompleksów będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  

ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 405 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7 ustawy Pzp 

lub art. 405 ust. 2 pkt 1, 3 i 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………

………...........…………………………………………………………………………………… 

    

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………

……………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   …………..…………………………………………………..……………………………….         

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ………………………………………………………...…………….... 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………… w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………. 

                          (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

 

 przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym 

podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

   

 

 ……………………………………………….. 

                   (znak graficzny podpisu) 


