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13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sygn.akt: 27/2022
ID: ……..………..

Specyfikacja Warunków Zamówienia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone dla zamówień o wartości
przewyższającej kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ale nie przewyższającą kwoty
określonej dla progów unijnych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa radiotelefonów UHF - przenośnych”

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
– art. 275 pkt. 2) ustawy pzp
LICZBA ZADAŃ: 1
ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: numer: …………………z dnia ………………..2022 r. Biuletyn Zamówień
Publicznych
ID POSTEPOWANIA: (ID ………………)
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Rozdział 1
Nazwa i adres Zamawiającego.
Nazwa:

SKARB PAŃSTWA - 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Adres:

ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Numer faksu:

261 48 32 22

Adres poczty elektronicznej:

13wog.przetargi@ron.mil.pl

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
zakres spraw formalno-prawnych:
p. Marta Aniszewska
zakres spraw w przedmiocie zamówienia: ppor. Krzysztof Zarębski
Zasady komunikowania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia normuje Rozdział 11 SWZ.
 godziny urzędowania 13WOG: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30, w piątki
od godz.7.00 do godz. 13.00.
 Zamawiający jest jednostką budżetową i jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 j.t.)

Rozdział 2
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
/art. 281 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p./

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają
ocenie w ramach kryterium oceny ofert – art. 275 pkt. 2) ustawy p.z.p.
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do
negocjacji.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17 p.z.p.).
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14 p.z.p.).

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia i projektowane postanowienia umowy.
/art. 281 ust. 1 pkt. 5) i pkt. 7) ustawy p.z.p. oraz art. 281 ust. 2 pkt. 4), 5) ustawy p.z.p./

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów UHF - przenośnych, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 2 SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu
zamówienia” oraz na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane
postanowienia umowy”.
2) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002 r.) oraz zgodnie z załącznikiem nr II do dyrektywy 2014/24/UE:
KOD CPV: 32236000-6
3) Zakres przedmiotu zamówienia:
 ilość radiotelefonów: 100 szt.,
 radiotelefon ma być przeznaczony do komunikacji fonicznej z innymi
użytkownikami sieci
radiotelefonicznej, wykorzystujących radiotelefony w wersji przenośnej,
 miejsce dostawy: magazyn służby sprzętu łączności i informatyki znajdujący się przy
ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz,
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany
nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę z tymże baterie do radiotelefonów winny być
wyprodukowane w 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto
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powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz
gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego
przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe
tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji
przedmiotu zamówienia – każdy radiotelefon (blok nadawczo-odbiorczy) wraz z ukompletowaniem w
całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej
w całym zamówieniu,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub w sposób
zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas
transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każde dostarczone urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
 Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia (radiotelefony i w tym osprzęt oraz akumulatory)
z terminem gwarancji nie krótszym niż 24-miesiące od daty protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę serwisową w okresie trwania

gwarancji (wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wykaz punktów serwisowych na terenie RP),
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres nie
krótszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji, obejmującego kompleksową naprawę uszkodzonego sprzętu
wykonaną z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów celem przywrócenia pełnej sprawności technicznej
sprzętu z niepogorszonymi parametrami sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie
dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika
Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na
warunkach określonych treścią zawartej umowy.
2. Opis i liczba części zamówienia:
Liczba zadań: 1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia.
Dostawa (jeden produkt o tych samych uwarunkowaniach technicznych i jakościowych, miejsce
dostawy) stanowi jedną kompleksową całość, względy ekonomiczno-finansowe, logistyka, sposób
realizacji, w tym specyfika zamówienia uzasadniają realizację jako jednej – niepodzielnej części.
3.

Zakazuje się dokonywania podczas realizacji zamówienia, zdjęć, nagrań, zbierania danych
z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”.

4.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane
Postanowienia Umowy”.

5.

Zamawiający wobec treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. nie przewiduje możliwości
wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia lub/i
parametrów technicznych.

6.

Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.);
2) zastosowania wymagań (w zakresie zatrudnienia osób wykonujących zadania w ramach zawartej
umowy o zamówienie publiczne), o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p. (art. 281 ust. 2
pkt. 7 i 8 ustawy p.z.p.);
3) ubiegania się o zamówienie wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy p.z.p.
(art. 281 ust. 2 pkt. 9 p.z.p.);
4) możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów
elektronicznych do ofert (art. 281 ust. 2 pkt. 18 p.z.p.);
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5) udzielania zamówień, o których mowa w art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy p.z.p.
(art. 281 ust. 2 pkt. 11 ustawy p.z.p.);
6) zawarcia umowy ramowej (art. 281 ust. 2 pkt. 16 p.z.p.);
7) sprawdzania przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa
131 ust. 2 (art. 281 ust. 2 pkt. 12 ustawy p.z.p.).
8) obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań (art. 281 ust. 2 pkt. 15 ustawy
p.z.p.).

Rozdział 4
Termin i miejsce wykonania zamówienia.
/art. 281 ust. 1 pkt. 6) ustawy p.z.p./

Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie 30-dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy.
Dostawa winna zostać zrealizowana w sposób jednorazowy w jednym z dni roboczych od poniedziałku
do czwartku – w godzinach od 08.00 do 14.00, w piątki od 07.00 do godz. 11.00.)
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy

Rozdział 5
Podwykonawstwo.
Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy p.z.p. powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.), jest zobowiązany wskazać w ofercie:
1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).
Wymagane informacje o podwykonawcach (o ile dotyczy) Wykonawca przedstawia w „części
ogólnej” Formularz ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

Rozdział 6
Terminy obowiązujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
/art. 281 ust. 1 pkt. 11-13-14) ustawy p.z.p./

1. Termin związania ofertą.
/art. 281 ust. 1 pkt. 11) w z. z art. 307 ustawy p.z.p./

1) Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 09.06.2022 r.
tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2) W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni.
3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2), wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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2. Sposób i termin składania ofert.
/art. 281 ust. 1 pkt. 13) ustawy p.z.p./

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/13wog w myśl ustawy p.z.p. na stronie
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11.05.2022 r. g. 07.30.
2) Po wypełnieniu „Formularza składania oferty” i dołączenia („załadowania”) wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana i złożona.
4) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy użyciu
platformy zakupowej znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani również
wycofać złożonej oferty

3. Termin otwarcia ofert.
/art. 281 ust. 1 pkt. 14) ustawy p.z.p./

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 08.00.
2) Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców oraz nie będzie
transmitowana za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach zawartych w ofertach.
5) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

Rozdział 7
Podstawy wykluczenia.
/art. 281 ust. 1 pkt. 15) ustawy p.z.p./

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 ustawy PZP,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p., 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 - 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054,
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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 wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021 r., poz. 1745 t.j.),
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 prawomocnie orzeczono 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 ustawy p.z.p., 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.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15
kwietnia 2022 r., poz. 835) – Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie składane wraz z ofertą:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonego w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 (ustawy jak powyżej);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
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3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dni 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

Rozdział 8
Warunki udziału w postępowaniu.
/art. 281 ust. 2 pkt. 2) ustawy p.z.p./

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do realizacji
zamówienia.
2. Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie
spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik
nr 3 do SWZ) oraz oświadczeń zawartych w informacji o wykonawcy (Załącznik
nr 4 do SWZ).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca
musi złożyć wraz z ofertą:
1)

stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;

określonych

czynności

2)

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117
ust. 4 ustawy PZP.

4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia

Rozdział 9
Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pozostałych
dokumentów.
/art. 281 ust. 1 pkt. 15) i ust. 2 pkt. 3) ustawy p.z.p.

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy - według Załącznika nr 1 do SWZ;
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w treści Formularza ofertowego danych
identyfikujących produkt:


nazwy handlowej produktu



nazwy producenta



typu produktu



modelu produktu

Powyższe dane z uwagi na fakt, iż stanowią treść oferty nie podlegają uzupełnieniu.
W przypadku gdy produkt nie będzie zawierał danych go identyfikujących oferta może
podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na
dzień składania ofert - Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy
z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
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3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym).
W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został
wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja
lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 7
SWZ.
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem
prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia
muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do
reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana
do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków
 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
4. Zamawiający nie
dowodowych.

wymaga

złożenia

przez

Wykonawców

przedmiotowych

środków

Rozdział 10
Wymagania dotyczące wadium.
/art. 281 ust. 2 pkt. 10) ustawy p.z.p./

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości 3.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale
6 ust. 1 SWZ.

Str. 8 / 19

Sygn.akt: 27/2022
ID: ……..………..
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale 10 ust. 4 pkt. 2-3 SWZ,
z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
54 1010 1078 0105 5913 9120 2000
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, należy przekazać wraz
z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog).
Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.

elektronicznej

opatrzony

8.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy
oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.

9.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim
Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy.

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 98 oraz art. 450 ust. 4
Ustawy).

Rozdział 11
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
/art. 281 ust. 1 pkt. 8) ustawy p.z.p./

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się poprzez elektroniczną
platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog
1) Korespondencję, dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów
i oświadczeń, zapytania, wnioski składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy
zakupowej.
2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien
posługiwać się nazwą i numerem sprawy lub „ID” postępowania.
Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 344 j.t.).
3) Zasady wyjaśniania SWZ (art. 284 ustawy p.z.p.):
 Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie postanowień SWZ;
 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień (publikowane w komunikatorach publicznych
platformy zakupowej prowadzonego postępowania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert; w tym przypadku
jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa, przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert;
 przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ;
 w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień mimo braku obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ bez konieczności przedłużenia
terminu składania ofert lub pozostawić wniosek bez rozpoznania;
 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
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. z 2020 r., poz. 2452)
oraz
 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
5) Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy
zakupowej – kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
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6) Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.
7) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco:
dokumenty w formacie „pdf” – zaleca się podpisać formatem PAdES
dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu
XAdES
podstawa: § 2 Rozporządzenie 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. z 2020 r., poz. 2452).
Za datę przekazania dokumentów oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej,
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu
o wysłaniu wiadomości do Zamawiającego.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na Platformie zakupowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący.
3. Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w zakresie m.in. logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert i innych dokumentów w toku
postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej
po stronie Wykonawców, zaleca się bezpośredni kontakt z:
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numerem telefonu: 22/ 1010202
oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, tj.:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

7.

stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
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×10 4,
Linux lub ich nowsze wersje;
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja
10 0;
włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program Adobe Acrobat Rader lub inny obsługujący format plików .pdf;
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
UTF8;
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl.
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Rozdział 12
Sposób obliczenia ceny.
/art. 281 ust. 1 pkt. 16) ustawy p.z.p./

1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia jak
i obliczenia ceny w sposób określony poniżej, z zastosowaniem poszczególnych pojęć jakie
wyspecyfikowano w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Obliczenie ceny winno następować według następującej metodyki:
1) Wykonawca wpisuje cenę jednostkową, która stanowi cenę bez kwoty podatku VAT ustaloną za
jednostkę miary „jm”, określoną przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami o miarach;
2) Wykonawca oblicza wartość netto towaru, bez kwoty podatku - iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości
towaru;
3) Wykonawca wpisuje stawkę VAT w „%” (procentach), określoną w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 t.j.).
W przypadku zaoferowania towaru zwolnionego od VAT: Wykonawca wpisuje zamiast stawki VAT
w % = „ZW” (wraz z podaniem wyjaśnienia zastosowania stawki „ZW”).
W przypadku zastosowania podzielonej płatności: Wykonawca dokonuje obliczenia ceny
we formularzu ofertowym z uwzględnieniem przewidzianej dla towarów wrażliwych stawki VAT w %.
4) Wykonawca oblicza cenę całkowitą za oferowany towar, która stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 178 j.t.).
5) Wartość całkowita - to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 j.t.). W tej cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
cena - służy do przeliczenia liczby punktów, którą uzyska Wykonawca
3. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie i wypełnienie elektronicznie odpowiednio druków
formularza ofertowego, dostępnych w sposób bezpłatny i powszechny wraz z dokumentacją
postępowania, opublikowanych jako pomocnicze wzory w wersji edytowalnej przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych w wersji edytowalnej druków – ofertę
składa zgodnie z danymi i wzorami jak w treści dokumentacji SWZ.
Wykonawca przy wypełnianiu formularza ofertowego jest zobowiązany do zachowania należytej
staranności, czytelności i wykazania pełnego zakresu danych oraz weryfikacji poprawności działań
matematycznych i zgodności wpisów z metodyką opisaną w niniejszym Rozdziale bez względu
na wybrane źródło pobranych druków.
4. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, dostawą, rozładunkiem, montażem oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.
6. Ceny i wartości należy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN).
7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13 p.z.p.).
8. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc
po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, z uwzględnieniem ust. 9 niniejszego
Rozdziału.
9. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (podstawa:
art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U.2021, poz. 685 t.j.).
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10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy
w przedstawionej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć
(art. 225 ustawy p.z.p.).
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca wraz z ofertą:
1) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego;
2) wskazuje nazwy towaru, numeru zadania, numeru pozycji asortymentowej towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazuje wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku;
4) wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała
zastosowanie.
Wykonawca zamieszcza dane pod tabelą formularza ofertowego lub w odrębnym dokumencie
w formie oświadczenia.

Rozdział 13
Opis sposobu przygotowania oferty.
/art. 281 ust. 1 pkt. 12) ustawy p.z.p./

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – SWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy p.z.p., pełnomocnictwo, sporządza się i przekazuje w postaci
elektronicznej, przy użyciu platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenia, o których mowa w SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub w elektronicznej kopii oświadczenia
poświadczonego za zgodność z oryginałem.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania), zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa powyżej dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa może dokonać również notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
W przypadku elektronicznego podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy
do oferty dołączyć stosowne elektroniczne pełnomocnictwo na zasadach określonych
w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
2. Wykonawca składa ofertę w języku polskim, w formie i postaci elektronicznej w postępowaniu
za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog.
Korzystanie przez Wykonawcę z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy lub postaci
elektronicznej. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych, w szczególności rekomendując następujący format
przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt.
Oferta winna być podpisana pod rygorem nieważności:
w formie elektronicznej (zgodnie z art. 781 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1740) - do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub
w postaci elektronicznej podpisem osobistym
/art. 63 ust 2 oraz art. 67 i 70 ustawy p.z.p./
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W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji na platformie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zaleca się złożenie oferty z co najmniej 24h – wyprzedzeniem celem uniknięcia działania tzw. siły
wyższej np. awarii działania sieci internetowej, platformy zakupowej i innych problemów techniczno
- informatycznych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić, wycofać ofertę na zasadach
określonych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 j.t.), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym
pliku z jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” i wraz
z plikami tzw. „jawnymi” skompresowane do jednego pliku (ZIP) lub w miejscu
„w kroku 1” składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa według
instrukcji platformy zakupowej. Zaleca się na platformie zakupowej wykorzystanie w formularzu
składania oferty miejsca wyznaczonego do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany
do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz
czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez
Wykonawców.

Rozdział 14
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
/art. 281 ust. 1 pkt. 17) ustawy p.z.p./

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska
największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu kryterium:
 cena oferty Cn = 60%:
C of.n.
Cn = ----------------------- x 60 pkt
Cof.b.

gdzie:
Cn

– liczba punktów za kryterium cena

Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej
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 gwarancja G = 40%
G of.b.
G = ----------------------- x 40 pkt
GZ
gdzie:
G

– liczba punktów za kryterium termin gwarancji

GZ. – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego
Gof.b. – okres gwarancji oferty badanej

Wykonawca, może zaoferować minimalny termin gwarancji 24-miesięcy od dnia protokolarnego
odbioru końcowego dostawy wraz z montażem przedmiotu zamówienia, maksymalnie
do 48-miesięcy.
Wykonawca wskazuje termin gwarancji poprzez wpisanie w treści formularza ofertowego
(Załącznik nr 2 do SWZ) oferowaną liczbę miesięcy wybraną przez siebie z przedziału od 24-miesięcy
do 48-miesięcy.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 pkt za przedmiotowe kryterium.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
oferuje minimalny termin gwarancji określony przez Zamawiającego przyjmując do obliczeń termin
gwarancji 24-miesięcy.
Wskazanie terminu gwarancji dłuższego niż 48-miesiący skutkować będzie przyjęciem przez
Zamawiającego do obliczeń punktów w rankingu ofert terminu 48-miesięcy gwarancji.
W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę wiązać będzie termin gwarancji
faktycznie wskazany w ofercie.
Zaproponowanie gwarancji poniżej terminu 24-miesięcy spowoduje uznanie oferty jako niezgodnej
z SWZ (nie spełniającej wymagań Zamawiającego).
3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny
i gwarancji według wzoru:
Pn=Cn + G
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną
wg w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez
zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Rozdział 15
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
/art. 281 ust. 1 pkt. 18) ustawy p.z.p./

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego (w formie pisemnej
z wyłączeniem formy elektronicznej), z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W przypadku nie dysponowania przez
Zamawiającego danymi Wykonawcy niezbędnymi do wypełnienia treści umowy Wykonawca jest
zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie do udostępnienia tych danych w określonym treścią
wezwania terminie.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ, uzupełnionych o zapisy wynikające z treści złożonej i wybranej
oferty.
4. Przed podpisaniem umowy (jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o zamówienie), Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
umowy konsorcjum, zawierającej m.in.:
 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
 zakres działania poszczególnych Strona umowy;
 czas obowiązywania umowy (nie krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia)
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 16
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
/art. 281 ust. 2 pkt. 19) ustawy p.z.p./

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy stanowiącego zakres podstawowy zamówienia bez opcji.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w dokumentach,
o których mowa w Rozdziale 16 ust. 3 pkt. 2-5 SWZ - Wykonawca winien uzyskać akceptację
Zamawiającego co do poprawności jego wniesienia (np. przesłanie projektu poprzez platformę
zakupową, z dopiskiem Komisja przetargowa oraz wskazaniem numeru sprawy, w której
zabezpieczenie zostanie ustanowione).
8. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej winno wynikać
w szczególności – bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem niewykonania lub
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument winien również
zawierać informacje:
wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę
informację, że gwarant zapłaci żądaną kwotę bez względu na winę i na fakt, który z podmiotu wspólnie
występującego, przyczynił się do nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
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9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
88 1010 1078 0105 5913 9120 1000
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres co najmniej od dnia
obowiązywania umowy do 30 dnia po dacie zakończenia jej realizacji.
11. Zmiana formy zabezpieczenia w czasie realizacji umowy winna być dokonywana (o ile dotyczy)
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
12. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane – art. 453 ust. 1 ustawy p.z.p.

Rozdział 16
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
/art. 281 ust. 1 pkt. 19) ustawy p.z.p./

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy „Środki Ochrony Prawnej” – art. 505-590.

Rozdział 17
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
- p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
3) dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom
w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych,
prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją
dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas
trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu,
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który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn
leżących po jego stronie;
7) w odniesieniu do indywidualnych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie,
że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO;
Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane
Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:
Załącznik Nr 1:

Formularz ofertowy – składany jako oferta;

Załącznik Nr 2:

Formularz ofertowy – składany jako oferta;

Załącznik Nr 3:

Projektowane postanowienia umowy;

Załącznik Nr 4:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – składane wraz ofertą;

Załącznik Nr 5:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 7 ustawy o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – składane wraz ofertą;
Załącznik Nr 6:

Informacje o Wykonawcy – oświadczenie – składane wraz z ofertą.
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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów UHF przenośnych dla Służby Sprzętu
Łączności i Informatyki
kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32236000-6

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany
nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę z tymże baterie do radiotelefonów winny być
wyprodukowane w 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto
powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować
bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
2) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do
Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach
dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
3) Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub w sposób
zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas
transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
4) Każdy komplet dostarczonego sprzętu powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
5) Urządzenia powinny posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
6) Urządzenia powinny posiadać kompaktową, wodoodporną i wytrzymałą obudowę, umożliwiać pracę
urządzenia w warunkach polowych, zawierać wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające
przeprowadzenie programowania radiotelefonów.

II. Wymagania dla radiotelefonów:
1. Radiotelefon ma być przeznaczony do komunikacji fonicznej z innymi
użytkownikami sieci
radiotelefonicznej, wykorzystujących radiotelefony w wersji przenośnej, oraz spełniać minimalne
parametry techniczne.
2. Wymagania techniczne:
 zakres częstotliwości pracy urządzenia: 406÷470 MHz;
 odstęp międzykanałowy: zmienny z krokiem regulowanym 12,5 kHz (dla pasma 406÷470 MHz).
2.1. Emisje:
— tryb pracy analogowy: 11K0F3E, 16K0F3E;
— tryb pracy cyfrowej (zgodnie z DMR Tier.II): 7K60F1E.
— dopuszcza się rodzaj emisji w trybie pracy cyfrowej 7K60FXE lub 7K60F1W.
2.2. Liczba kanałów programowanych: nie mniej niż 100.
2.3. Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ± 2,5 PPM.
2.4. Moc wyjściowa regulowana:
- dla wersji przenośnej: regulowana zakres 1 ÷ 4 W;
2.5. Sposób zasilania:
a) dla wersji przenośnej: pojedynczy akumulator główny i zapasowy Li-lon zapewniający czas pracy
(praca z wysokim poziomem mocy przy cyklu 5/5/90) w trybie analogowym 10 godz., w trybie
cyfrowym 15 godz.;
b) minimalna pojemność -2100mAh;
c) oznakowany trwałą niezmywalną i trudno usuwalną etykietą typ/model;
d) akumulator posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym
zabezpieczeniem
a w przypadku konstrukcyjnego przystosowania radiotelefonu i zamontowania klipsa do konstrukcji
obudowy mocowanie klipsa do akumulatora jest nie wymagane;
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2.6. Waga radiotelefonu — dla wersji przenośnej: nie więcej niż 500 g.
2.7. Zakres temperatur pracy:
— dla wersji przenośnej: -30 do +55°C:
2.8. Odporność na czynniki środowiskowe:
2.8.1. Szczelność: zgodnie z IP54.
2.8.2. Wstrząsy i drgania: zgodnie z NO-06-A103:2005 (lub MIL-STD-810 C/D/E/F/G)
— dla wersji przenośnej: dla grupy urządzeń N.14;
2.8.3. Pył i wilgotność: zgodnie z NO-06-A103:2005 (lub dla czynnika: pył MIL-STD-810
C/D/E/F, dla czynnika: wilgotność – wg normy MIL-STD-810 C/D/E/G)
— dla wersji przenośnej: dla grupy urządzeń N.14;
2.9. Parametry nadajnika:
2.9.1. Tłumienie kanału sąsiedniego:
— co najmniej 60 dB przy 12,5 kHz;
— co najmniej 70 dB przy 25 kHz.
2.9.2. Maksymalna dewiacja:
— ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz;
— ± 5,0 kHz przy 25 kHz.
2.9.3. Przydźwięki i szumy:
— max. - 40 dB przy 12,5 kHz;
— max. - 45 dB przy 25 kHz.
2.9.4. Charakterystyka audio (300 ÷ 3000Hz): +1 do -3 dB.
2.9.5. Zniekształcenia akustyczne: nie większe niż 3%.
2.9.6. Rodzaj vocodera: AMBE+2.
2.9.7. Protokół cyfrowy: ETSI TS 102 361-1, -2,-3.
2.10. Parametry odbiornika.
2.10.1. Czułość:
— dla analogowego typu pracy: (12 dB SINAD) nie gorszy niż 0,30 µV;
— dla cyfrowego trybu pracy: nie gorsza niż 0,30 µV/BER 5%.
2.10.2. Selektywność sąsiedniokanałowa:
— min. 80 dB (70 dB dla wersji przenośnej) przy 25 kHz;
— min. 65 dB (60 dB dla wersji przenośnej) przy 12,5 kHz.
2.10.3. Tłumienie sygnałów pasożytniczych: min. 70 dB.
2.10.4. Nominalna moc akustyczna:
— głośnik wewnętrzny (wersja przenośna) – min. 0,5 W;
2.10.5. Zniekształcenia akustyczne przy maksymalnej mocy akustycznej: nie gorsze niż 3%.
2.10.6. Przydźwięki i szumy:
— -40 dB przy 12,5 kHz;
— -45 dB przy 25 kHz.
2.10.7. Pasmo akustyczne (300 ÷ 3000 Hz): +1 do -3 dB.
3. Wymagania funkcjonalne:
3.1. Radiotelefon z możliwością pracy w sieciach analogowych z modulacją FM i sieciach
cyfrowych (DMR).
3.2. Sygnalizacja tonowa.
3.3. Możliwość nasłuchu ruchu na różnych kanałach (skanowanie) i włączenie się do
rozmowy.
3.4. Kompresja głosu i wyciszenia oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii
w hałaśliwym otoczeniu.
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3.5. Regulowany poziom mocy.
3.6. Szyfrowanie przesyłanych informacji w oparciu:
— dla trybów cyfrowych – o algorytm AES-256 (długość klucza min. 128 bitów);
— dla trybów analogowych – scrambling częstotliwości.
4. Ukompletowanie:
4.1 Do wersji przenośnej


Blok nadawczo-odbiorczy



Antena szerokopasmowa (strojona)



Klips do pasa



Mikrofonogłośnik



Osłona złącza do podłączenia akcesoriów





Ładowarka jednostanowiskowa szybka, wyposażona w zabezpieczenia przed przegrzaniem
akumulatora, z sygnalizacją ładowania i automatycznie przerwanie procesu ładowania, gdy
akumulator jest w pełni naładowany (z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej 230V oraz
instalacji elektrycznej pojazdu 12/24V) - dopuszcza się dostarczenie dwóch urządzeń ładujących
(230V i 12/24V) – preferowanym jest urządzenie zintegrowane. Wizualny wskaźnik trybu pracy
ładowarki podczas ładowania poprzez diody LED.
Akumulator Li-Ion



Akumulator dodatkowy Li-Ion



Instrukcja użytkownika w polskiej wersji językowej (do każdego dostarczonego egzemplarza)
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Załącznik nr 2 do SWZ
………………………………………………………………………
/dane Wykonawcy - nazwa i adres/

FORMULARZ OFERTOWY - ZADANIE NR 1/1
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę n/wym. przedmiotu zamówienia po
zapoznaniu się z uwarunkowaniami zawartymi w treści SWZ i projektowanych warunkach umowy oświadczam, że akceptuję wymagania zamówienia zawarte w
SWZ oraz oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SWZ jak równiez parametrami wskazanymi w treści
Załącznika nr 1 doSWZ, po cenach zgodnie ze sposobem i zasadami obliczania poszczególnych cen następująco:

DOSTAWA RADIOTELEFONÓW UHF - PRZENOŚNYCH
LP

1
1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

kod CPV

2
Radiotelefon UHF - przenośny

32236000-6

JM

ILOŚĆ

Cena
jednostkowa
(bez VAT)

WARTOŚĆ NETTO
PLN
(kolumna 4x5)

STAWKA
VAT W %

Cena całkowita za produkt ze
wszelkimi jej pochodnymi
(w tym z VAT)
/kolumna nr 6 + kolumna nr 7/

3

4

5

6

7

8

szt.

100
Oświadczam, że oferuję warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego

DANE PRODUKTU (wypełnia każdy Wykonawca skłądając ofertę)
NAZWA PRODUKTU:
NAZWA PRODUCENTA:
TYP PRODUKTU:
MODEL PRODUKTU:
OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI OD DATY PROTOKOLARNEGO
ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca wpisuje dane z przedziału od 24 do 48 miesięcy

dane w tabeli jak powyżej nie podlegają uzupełnieniu w toku badania i oceny ofert
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Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
na dostawę radiotelefonów UHF - przenośnych
umowa zawarta w dniu .............................. w Grudziądzu, pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
Skarbem Państwa – 13. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym - z siedzibą przy ul. Czwartaków 3,
86-300 Grudziądz, reprezentowanym przez:
Komendanta

- ...........................................................

Głównego Księgowego - Szefa Finansów

- ……..……………………..……….........

a

WYKONAWCĄ:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
z późn.zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 – TERMINOLOGIA
Przez określenia użyte w projektowanych warunkach umowy należy rozumieć:
1. Wykonawca:

……………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………...….
tel.:

……………………………….

faks:

……………….………………

e-mail:

……………………………….

REGON:

…….…………………………

NIP:

. ………………………………

Numer rachunku bankowego: …………..…………………………
2. Zamawiający:

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz
tel.:
faks:
REGON:
NIP:

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

3. Odbiorca:

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Czwartaków 3, 86–300 Grudziądz,

4. Miejsce dostawy:

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
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5. Przedmiot zamówienia:

6.

Załącznik:

dostawa radiotelefonów UHF - przenośnych
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kopią dokumentów
istotnych dla realizacji zamówienia (złożonych wraz z ofertą)

§ 2 – PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów UHF zgodnie z wymaganiami, ilościach
i warunkami wyszczególnionymi w niniejszej umowie oraz szczegółowymi wymaganiami
eksploatacyjno-technicznymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy.

2.

Zakres, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia:
 ilość radiotelefonów: 100 szt.,
 radiotelefon ma być przeznaczony do komunikacji fonicznej z innymi
radiotelefonicznej, wykorzystujących radiotelefony w wersji przenośnej,

użytkownikami sieci

 dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany
nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę z tymże baterie do radiotelefonów winny być
wyprodukowane w 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto
powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz
gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego
przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe
tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji
przedmiotu zamówienia – każdy radiotelefon (blok nadawczo-odbiorczy) wraz z ukompletowaniem w
całości zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla wersji przenośnej
w całym zamówieniu,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub w sposób
zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas
transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,

 Wykonawca

jest
zobowiązany
do
dostarczenia
przedmiotu
zamówienia
zgodnego
z określonymi przez Zamawiającego minimalnymi parametrami z zastrzeżeniem odmowy przyjęcia
towaru w przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający
nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

 każde dostarczone urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (radiotelefony i w tym osprzęt oraz akumulatory)
z terminem gwarancji nie krótszym niż 24-miesiące od daty protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę serwisową w okresie trwania

gwarancji (wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wykaz punktów serwisowych na terenie RP),
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres nie
krótszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji, obejmującego kompleksową naprawę uszkodzonego sprzętu
wykonaną z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów celem przywrócenia pełnej sprawności technicznej
sprzętu z niepogorszonymi parametrami sprzętu.
3.

Miejsce realizacji dostawy: magazyn służby sprzętu łączności i informatyki 13 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, ul. Czwartaków 3.

4.

Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dostawę i jakość przedmiotu zamówienia do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
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§ 3 – INFORMACJE W ZAKRESIE UPOWAŻNIEŃ I OŚWIADCZEŃ
1.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
- ze strony Zamawiającego: …............................... tel. (....) ............................
Osoba ta jest zobowiązana do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy po stronie
Zamawiającego wobec ich pisemnego powierzenia (art. 53 ust. 2 u.o.f.p.) i jest upoważniona do
kontaktów z Wykonawcą w zakresie koordynacji realizacji umowy pod względem technicznym,
formalnym oraz w zakresie reklamacji.
- ze strony Wykonawcy: …............................... tel. (....) ............................

2.

Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem usługi oraz dotyczących
interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej Stronom
umowy, w sprawach ogólnych-formalnych - drogą telefoniczną.

3.

Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym w trakcie przyjmowania dostaw
przez Służby Dyżurne Jednostek Wojskowych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia – Dz.U. z 2021 r., poz.1995 z późn.zm.); oraz w zakresie działania
„Wewnętrznych Służb Dyżurnych” dotyczących danego miejsca dostawy oraz procedur związanych
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz.U. z 2019 r., poz. 742
z późn.zm.).

4.

W przypadku wykonywania czynności ze strony Wykonawcy przez obcokrajowców – ich wejście na
tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie
obrony narodowej (Dz. Urz. Min.Obr.Nar 2017. poz. 18).

5.

Na terenach administrowanych przez 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz
wykonywania zdjęć i używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych
aparatów latających.

§ 4 – TERMIN WYKONANIA UMOWY
1.

Mocą niniejszej umowy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony niniejszą umową
w formie jednorazowej dostawy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie
dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika
Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na
warunkach określonych treścią zawartej umowy.

3.

O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
pisemnie (dopuszcza się wiadomość email lub pismo przesłane za pomocą faksu na numer:
261 48 32 55) na 3 dni robocze przed datą proponowanej dostawy.

4.

Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego lub osoby upoważnione nastąpi w jednym z dni roboczych od
poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-14.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy
zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie
pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

5.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek i wniesienie
przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości transportu,
przestrzegania przepisów bhp oraz użycia sprzętu o ile dotyczy.
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6.

W przypadku dostawy produktów za pośrednictwem firm spedycyjnych, Zamawiający nie będzie
kwitował odbioru towaru na dokumentach typu „WZ” przed dokładnym sprawdzeniem zawartości
dostarczonych paczek / przesyłki (Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić i uzgodnić powyższe z
dostawcą – przewoźnikiem).

7.

Ilościowy odbiór towaru będącego przedmiotem umowy będzie dokonany w magazynie
Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy, komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego
przedstawiciela w oparciu o dokumenty, o których mowa w treści § 5 ust 7 umowy. Brak uczestnictwa
Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału
Wykonawcy, na ryzyko tegoż Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad, braków ilościowych.

8.

Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru ze względu na niezgodny z warunkami umowy rodzaj
asortymentu.

9.

Zamawiający może odmówić przyjęcia całej partii towaru, w której znajdują się towary
z wadami lub odmówić przyjęcia z całej dostarczonej partii tylko tych towarów, które posiadają wady i
żądać wymiany na towar wolny od wad.

10. W dniu faktycznego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
sporządzany jest „Protokół przyjęcia – przekazania”.
Protokół ten winien potwierdzać dostawę przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszej
umowy, w tym faktyczną datę dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia oraz dane
identyfikacyjne wyrobów, a ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Protokół winien także określać numer faktury dotyczącej przekazywanych wyrobów, ceny
jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze oraz dokładny adres Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie transportu) za
towar do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez strony „Protokołu
przyjęcia – przekazania”.
12. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany właściwym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem
transportem.
13. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie przechowywania
(magazynowania) towaru do czasu ich przekazania Zamawiającemu i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki
prawne.

§ 5 – WARTOŚĆ UMOWY
1. Wartość niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia wynosi ogółem kwotę:
wartość netto: ………………………….zł
stawka VAT: ………%
cena całkowita brutto: ……………….zł

LP

1
1

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

kod CPV

2
Radiotelefon przenośny

32236000-6

JM

ILOŚĆ

Cena
jednostkowa
(bez VAT)

3

4

5

szt.

100

WARTOŚĆ
NETTO PLN

6

STAWKA
VAT W %

7

Cena całkowita
za produkt ze
wszelkimi jej
pochodnymi
(w tym z VAT)
8

2. Cena towaru obejmuje całkowitą realizację dostawy do magazynu Zamawiającego wraz z rozładunkiem i
wniesieniem we wskazane miejsce.

3. Dostawa towaru objętego niniejszą umową będzie opłacana przez Zamawiającego według ilości i wartości
faktycznie odebranego towaru.
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4. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego jednego egzemplarza faktury oraz pozostałych dokumentów określonych w treści
§ 5 ust.7 umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Na fakturze Wykonawca wymieni asortyment, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę
podatku VAT, wartość netto i wartość brutto oraz nazwę Zamawiającego.

6. Faktura musi być wystawiona w języku polskim.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą:
1) egz. nr 1 wystawionej F-VAT;
2) dowód dostawy: np. „wydanie zewnętrzne” WZ, specyfikacja wysyłkowa;
3) protokół przyjęcia – przekazania (odbioru towaru);
4) po jednym egzemplarzu dokumentacji w szczególności w języku polskim dla każdego urządzenia
(szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do umowy), składającej się z:
a) opisu budowy urządzeń;
b) instrukcji obsługiwania i konserwacji urządzeń;
c) dodatkowej etykiety urządzenia do samodzielnego wklejenia w dokumentację technicznoruchową (dowód, paszport) urządzenia.
5) dokumenty stanowiące o udzielonej gwarancji.

8. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletu wystawionych dokumentów
księgowych przez Wykonawcę, w tym formy przekazania dokumentów przez Wykonawcę, Zamawiający
wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym
termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów.

9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:
- dostarczenia tylko i wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;
- posługiwania się nazwami towarów i jednostkami miary zawartymi w umowie.

§ 6 – GWARANCJA
1.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24-miesięcznej gwarancji, liczonej
od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy (o ile treść oferty nie będzie stanowić o innym oferowanym
terminie).
Gwarancją objęte są wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe z przyczyn tkwiących
w przedmiocie a w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne.
Gwarancja obejmuje również przedmioty umowy lub usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę oraz
bezawaryjną pracę urządzeń i oprogramowania.
Wykonawca odpowiada za wady prawne
i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

i

fizyczne

ujawnione

w

dostarczonym

wyrobie

Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument,
stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji
oraz wykaz punktów serwisowych.
Warunki udzielanej gwarancji nie mogą:
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1) być sprzeczne z niniejszą umową i określonymi przez Zamawiającego wymaganiami;
2) nakładać na Zamawiającego lub/i Użytkownika obowiązków i warunków wykraczających poza
postanowienia umowy, w szczególności związanych z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów
oraz warunków, których brak realizacji po stronie Zamawiającego lub Użytkownika skutkowałby utratą
gwarancji, bądź ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy
Udzielenie gwarancji na warunkach innych niż wskazał Zamawiający spowoduje uznanie, iż są one
niezgodne z umową, co spowoduje wymóg przedłożenia ich poprawnej – zgodnej z umową treści
w terminie do 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności, brak
dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje uznanie nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
Zapisy sprzeczne z umową nie wiążą Zamawiającego a brak ich przestrzegania nie powoduje
utraty gwarancji.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania stosownych zapisów w dokumencie gwarancyjnym,
dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmian okresu udzielonej gwarancji – o ile dotyczy.
3.

Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym towarze i ponosi
z tego tytułu wszelkie zobowiązania i odpowiedzialność.

4.

Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru ze względu na niezgodny z warunkami umowy rodzaj i
ilość przedmiotu zamówienia.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego, niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego
o nieprawidłowościach w eksploatacji / użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach
w jego usprawnianiu, jeśli takie wystąpią w trakcie użytkowania.

6.

O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w celu realizacji
przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji" wykonany
przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.
Po otrzymaniu „Protokołu reklamacji" Wykonawca:
- rozpatrzy go w terminie 7 dni od daty otrzymania, i o swojej decyzji w tej mierze niezwłocznie powiadomi

na piśmie Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Brak
powiadomienia Zamawiającego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie jak wyżej uznaje się za
uznanie reklamacji.
- usunie wadę i dostarczy towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym wadę ujawniono
w terminie 14 dni od dnia przesłania decyzji w tej mierze Zamawiającemu lub upływu terminu do jej
rozstrzygnięcia.
Do składania reklamacji uprawniony jest Zamawiający i Użytkownik wskazany przez Zamawiającego
w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy działanie przedmiotu zamówienia, sposób funkcjonowania
w systemie, do którego jest przeznaczony wpłynie w sposób obniżający parametry pracy urządzenia lub
całkowicie uniemożliwi jego diagnostykę (działanie), urządzenie może zostać skierowane do producenta
urządzenia lub innego niezależnego podmiotu uprawnionego do wydawania ekspertyz w tym zakresie w
celu dokonania oceny parametrów roboczych urządzenia lub uszkodzeń. Wykonawca poniesie wówczas
koszty związane z wydaniem przedmiotowej ekspertyzy, naprawą urządzenia pozostającą w związku
z współdziałaniem z dostarczonym zamiennikiem, wymiany uszkodzenia towaru na nowy wolny od wad.
7.

Wymiany wyrobów na wolne od wad Wykonawca dokona na własny koszt (całkowite koszty transportu
obciążają Wykonawcę), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (miejsce siedziby Wykonawcy lub
miejsce w którym towar się znajdował w dniu ujawnienia wady) nawet gdyby ceny uległy zmianie. Nowy
wyrób winien pochodzić z bieżącej produkcji.

8.

W przypadku zaniechania produkcji dostarczanego przez Wykonawcę towaru, w okresie objętym
gwarancją, Wykonawca dostarczy towar o tych samych parametrach, nie gorszej jakości.

9.

Wykonawca przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Użytkownik nie mógł
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z niego korzystać. W przypadku wymiany towaru na nowy – termin gwarancji biegnie od nowa z chwilą
przyjęcia protokolarnego towaru przez Zamawiającego.
10. W przypadku, towar dostarczony w ramach niniejszej umowy jest produktem równoważnym, a jego
działanie, sposób funkcjonowania w systemie, do którego jest przeznaczony wpłynie w sposób
obniżający parametry pracy urządzenia lub całkowicie uniemożliwi jego diagnostykę (działanie),
urządzenie może zostać skierowane do producenta urządzenia lub innego niezależnego podmiotu
uprawnionego do wydawania ekspertyz w tym zakresie w celu dokonania oceny parametrów roboczych
urządzenia lub uszkodzeń. Wykonawca poniesie wówczas koszty związane z wydaniem przedmiotowej
ekspertyzy, naprawą urządzenia pozostającą w związku z współdziałaniem z dostarczonym
zamiennikiem, wymiany uszkodzenia towaru na nowy wolny od wad.
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
gwarant wymienił część rzeczy, treść zapisu powyższego stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy
objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

7 – KARY UMOWNE
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej cześci Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości netto umowy określonej w § 5 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej częsci
w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę;
2) 0,3 % wartości netto określonej w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie dostarczenia
towaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2.

Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,3 % wartości netto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego.

2.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia netto określonego
w § 5 ust. 1.

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub
z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych
z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem. W przypadku, o którym mowa uznaje
się za zapłacenie i rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej
wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8 - ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej
określonej w sytuacjach przewidzianych w § 7 umowy.
2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez inne podmioty.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy może
bezpieczeństwu publicznemu.

zagrozić

podstawowemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

5. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia, również w przypadku:
1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy;
2) braku przez Wykonawcę w okresie realizacji usługi obowiązującej ubezpieczenia,
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości wymaganej umową.

umowy

6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 9 – WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć wierzytelności przysługujących mu wobec
Zamawiającego.

§ 10 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU)
w wysokości …………. zł, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę, w wysokości,
o której mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 453 ust. 1 i art. 453 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1)

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (udokumentowane protokołem odbioru)

2)

30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
§ 11 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do
przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.1781).

§ 12 – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wykonano w 4 egz.:
Egz. Nr 1, 2, 3 - Zamawiający
Egz. nr 4
- Wykonawca
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Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
składane w zw. z art. 108 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.)

Oświadczam / oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy (oraz osoby, podmioty, które
reprezentuję / reprezentujemy nie podlegają, w tym podwykonawcy – o ile dotyczy) wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p.
Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności zawodowej
i technicznej.

lub

Oświadczam / oświadczamy, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p.
Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności zawodowej
i technicznej.
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p.).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy
p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ KLAUZULĘ
niepotrzebne należy skreślić lub usunąć
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Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
składane w zw. z art. 108 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.)

Oświadczam / oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy (oraz osoby, podmioty, które
reprezentuję / reprezentujemy nie podlegają, w tym podwykonawcy – o ile dotyczy) wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p.
Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności zawodowej
i technicznej.

lub

Oświadczam / oświadczamy, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p.
Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności zawodowej
i technicznej.
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p.).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy
p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ KLAUZULĘ
niepotrzebne należy skreślić lub usunąć
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Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE - INFORMACJE - WYKONAWCA
Dane Wykonawcy:
1

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………..……………………………..…………….
……………………………………..……………………………..…………….
……………………………………..……………………………..…………….
2

Osoba reprezentująca
Wykonawcę:

………………………………………………………………
na podstawie: ………………………………………………
zakres umocowania prawnego: ……………………………………
w załączeniu pełnomocnictwo – o ile dotyczy

3

Siedziba Wykonawcy
(dokładny adres):

……………………………………..……………………………..…………….
……………………………………..……………………………..…………….
……………………………………..……………………………..…………….
województwo: ………………………………………………………………..

4

Adres do korespondencji:
/jeżeli jest inny niż powyżej
wskazany/

5

Adres e-mail:

6

Numer telefonu:

7

Numer faksu:

8

REGON:

9

Nr identyfikacji
podatkowej (NIP):

10

PESEL i adres
zamieszkania – dotyczy

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

osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

11

Numer KRS /o ile dotyczy/
/należy podać adres
internetowy, wydający urząd
lub organ, dane referencyjne
dokumentacji – o ile dotyczy/

12

CEiDG /o ile dotyczy/:
/należy podać adres
internetowy, wydający urząd
lub organ, dane referencyjne
dokumentacji – o ile dotyczy/
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13

Czy Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem?
Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.

14

Czy Wykonawca
pochodzi z innego
Państwa członkowskiego
Unii Europejskiej?

[……] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
[……] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem
[……] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem

/należy zaznaczyć właściwą odpowiedź/

[……] TAK
[…….] NIE
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa:
……………………

15

Czy Wykonawca
pochodzi z innego
Państwa nie będącego
członkiem Unii
Europejskiej?

[……] TAK
[…….] NIE
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa

16

Nr rachunku bankowego
i nazwa banku, który
zostanie w przypadku
wyboru oferty wpisany
do treści umowy
nr rachunku, na który
zostanie zwrócone
wadium:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1. Oferuję / oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków
Zamówienia w cenie ogółem określonej w formularzu ofertowym.
2. Oświadczam / oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, które zostanie zrealizowane (w przypadku wyboru oferty) na zasadach określonych SWZ.
3. Oświadczam / oświadczamy, że jestem / jesteśmy związany / związani ofertą na okres wskazany
w SWZ.
4. Oświadczam / oświadczamy, że akceptuję / akceptujemy* projektowane postanowienia umowy
(Załącznik nr 3 do SWZ) i w przypadku wyboru oferty – zobowiązuję się / zobowiązujemy się* do
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i nie wnoszę/ nie wnosimy* do SWZ zastrzeżeń.
5. Oświadczam / oświadczamy, że oferta / dokumenty nie zawiera* - informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*jeżeli zawiera należy złożyć oświadczenie o zawieraniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
dokonać oznaczenia tych dokumentów zgodnie z SWZ i załączyć uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia

6. Oświadczam/oświadczamy*, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy samodzielnie.
Lub w przypadku korzystania z podwykonawców:
Oświadczam / oświadczamy, że zrealizuję zamówienia z udziałem podwykonawców* - o ile
dotyczy, wykonam / wykonamy pozostałe części zamówienia następująco:
*niepotrzebne należy przekreślić lub usunąć
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[……] TAK
[…….] NIE
Jeżeli TAK proszę podać:
Nazwy(ę) podwykonawcy (firmy):
Czy Wykonawca powierza
wykonanie części zamówienia
podwykonawcy?

………………………………………………………………………..
Jeżeli TAK proszę również podać:
Część, zakres, której dotyczy:
………………………………………………………………………..
Wartość lub procentowa części zamówienia jaka zostanie
powierzona powyższemu podwykonawcy
………………………………………………………………………
/proszę powtórzyć tyle razy ilu będzie podwykonawców/

Oświadczam, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p oraz art. 7
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
7. Oświadczam / oświadczamy*, że pod rygorem odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.
8. Informuję, że zgodnie z art. 225 ustawy p.z.p., wybór złożonej w w/w postępowaniu oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. Oświadczam / oświadczamy, że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treść oświadczenia Wykonawca składa wykreśloną lub oznaczoną „nie dotyczy”.

► W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać również dane pozostałych Wykonawców
ze wskazaniem lidera upoważnionego do reprezentowania pozostałych Wykonawców, dane pełnomocnika
► oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym.
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