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PROJEKT DOKUMENTACJI 

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 z. późn.zm.)  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH KTO ROSOMAK 
 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1) ustawy pzp  
w związku z art. 359 pkt 2) ustawy pzp 

LICZBA ZADAŃ: 4 

Zadanie nr 1:    Szkolenie instruktorów nadzoru eksploatacyjnego KTO Rosomak 
Zadanie nr 2:    Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  

KTO Rosomak 
Zadanie nr 3:    Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  

  KTO Rosomak 
Zadanie nr 4:   Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO Rosomak WRT 
 
 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 
 
 

 

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

„ZATWIERDZAM” 

KOMENDANT 

 

 

cz.p.o. ppłk Roman KESIK 

 

dnia: …………………………. 
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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 telefonu:         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. Żaneta Jabłońska 

zakres spraw w przedmiocie zamówienia:  kpt Wojciech Kuczorski 

  

Zasady komunikowania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia normuje Rozdział 10 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 2022 r., poz. 931 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 bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy p.z.p. w związku  
z art. 359 pkt 2) ustawy pzp. 

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: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych KTO 
ROSOMAK, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 3 SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ 
„Opis przedmiotu zamówienia”  oraz na warunkach określonych w  Załączniku nr 3  do SWZ 
„Projektowane postanowienia umowy”, wg zadań następująco:  

     Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK  

Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK  

     Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK  

Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT Szkolenie na bazie 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14 
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2. Miejsce realizacji usługi:  

 w zakresie zadania nr 1,2,3 – szkolenia należy przeprowadzić w siedzibie Wykonawcy, który 

zapewnia sale wykładowe  oraz  halę do przeprowadzania zajęć praktycznych.  

 w zakresie zadania nr 4 - szkolenia należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego - 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14, który zapewnia sale wykładowe  oraz  

halę do przeprowadzania zajęć praktycznych. 

3. Czas trwania oraz liczba uczestników szkolenia: 

1) Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 21 godzin (szkolenie teoretyczne) – 3 dni robocze;   

2) Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 

ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 35 godzin (w tym: 10,5 godzin szkolenia teoretycznego i 24,5 godziny 

szkolenia praktycznego)  - 5 dni roboczych; 

3) Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 

ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 28 godzin (w tym: 20,5 godzin szkolenia teoretycznego i 7,5 godziny 

szkolenia praktycznego) – 4 dni robocze;   

4) Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT Szkolenie na bazie 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 21 godzin (w tym: 15,5 godzin szkolenia teoretycznego i 5,5 godziny 

szkolenia praktycznego) – 3 dni robocze;  

Szkolenia winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do czwartku maksymalnie po  
8 godzin lekcyjnych (45 minut), w piątki po 3 godziny lekcyjne (45 minut). 

 

4. Zakres i wymagania dotyczące szkoleń: 
 

1) w celu właściwej realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, instruktorów / 

trenerów prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadających odpowiednie doświadczenie 

związane z obsługą, konserwacją, diagnostyką i naprawą KTO ROSOMAK , KTO ROSOMAK WRT 

oraz wiedzę merytoryczną aby przekazać niezbędną wiedzę praktyczną do wykonywania czynności 

na sprzęcie. Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, instruktorów / trenerów ze znajomością 

budowy i eksploatacji pojazdu KTO ROSOMAK, KTO ROSOMAK WRT na poziomie bardzo dobrym  

lub co najmniej dobrym. 

 Wykładowcy, instruktorzy / trenerzy na zakończenie szkoleń przeprowadzą egzaminy,  

na podstawie których uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie 

uprawnień. 
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2)  materiały piśmiennicze i pomoce dydaktyczne zapewni Wykonawca. 

3)  specjalistyczny i podstawowy ubiór ochronny zapewni Wykonawca. 

4)  środki higieniczne używane po zajęciach praktycznych zapewni Wykonawca. 

5)  Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu kursu dostarczyć: 

a) listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych zawierających numer dane osobowe     
uczestnika, rodzaj wydanych materiałów dydaktycznych, datę i jego podpis; 

b) listy obecności zawierające: nazwę szkolenia, termin realizacji; 
c) protokół egzaminacyjny 

 
6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia - odrębnie dla każdego    

szkolenia,: 

a) opracowany program szkoleń, przed podpisaniem umowy wymaga akceptacji przez   
przedstawiciela CSLog Grudziądz. 

b) program szkoleniowy oraz jego realizacja winny prowadzić do uzyskania przez przeszkolonego 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie uprawnień. 

c) szczegółowy terminarz realizacji szkoleń, uwzględniający przeprowadzenie egzaminów 
końcowych, przed podpisaniem umowy powinien być zaakceptowany przez przedstawiciela  
CSLog Grudziądz. Na podstawie terminarza wykonawca będzie rozliczany z realizacji usługi. 

d) po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy winni otrzymać: 

 w zakresie zadania nr 1: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia  instruktorów 
nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK   /na okres 3 lat/; 

 w zakresie zadania nr 2: zaświadczenie potwierdzające  ukończenie szkolenia doskonalącego 
mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK /na okres 3 lat/; 

 w zakresie zadania nr 3: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia instruktorów 
mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK / na okres 3 lat/; 

 w zakresie zadania nr 4: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia instruktorów 
załóg pojazdu  KTO ROSOMAK WRT / na okres 3 lat/; 

7)   w zakresie potencjału technicznego: 

a) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość kompletnych stanowisk szkoleniowych 
niezbędnych do należytej realizacji zamówienia (zajęcia praktyczne) - dotyczy zadania nr 1,2,3. 

b) Wykonawca w ramach prowadzenia zajęć jest zobowiązany do przygotowania niezbędnego 
pakietu materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji, plansz, zdjęć; 

c) Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (płyta lub nośnik pamięci 
pen-drive) dla każdego uczestnika szkolenia, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne w Centrum 
Szkolenia Logistyki; 

8) Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na powielenie i udostępnienie dokumentacji szkoleniowej  

w ramach prowadzonych zajęć w Centrum Szkolenia Logistyki  (poza publikacjami książkowymi) 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności administracyjno-organizacyjne lub lektorskie - wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest 
zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p. 

Zasady normujące: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób; 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa z art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 

zostały określone treścią projektowanych postanowień umowy w treści § 2 ust. 5 (Załącznik  
nr 3 do SWZ). 
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6. Zamawiający wobec treści  art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość wprowadzenia 
zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie: 

1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy;  

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej  
ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami w odniesieniu do pkt. 1) – 2).  

 

 
7. 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. 95 i 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.); 

5) udzielania zamówień, o których mowa w 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) obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań (art. 281 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
p.z.p.). 

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

9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

Zakres i przedmiot części – określa treść Rozdziału 3 – ust.2 SWZ oraz szczegółowo wykazany 
asortyment w ilościach i jego rodzaju treścią Załącznika 2 do SWZ. 

Liczba części składających się na postępowanie stanowi cztery zadania. 

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części. 

Na zadanie (część) można złożyć jedną ofertę, która musi obejmować wycenę wszystkich pozycji 
asortymentowych w zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę. 

Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. 

10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane 
Postanowienia Umowy”. 
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Rozdział 4 
Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 6) ustawy p.z.p./ 

Zamówienie publiczne będzie realizowane od 12.09.2022 r. do 30.11.2022 r. (tj. 80 dni 
kalendarzowych) w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 do 13:00, w piątki w 

godz. 07:00 do godz. 13.00.  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale 3 ust. 3 SWZ 

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

 
 

Rozdział 5 
Podwykonawstwo. 

 

1. 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  
(w treści załącznika nr 2 do SWZ):  

1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani). 

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 nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
 
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 06.08.2022 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. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

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 08.07.2022 r. g. 07:30 



Sygn.akt: 52/2022 
 
 

       Str. 7 / 16 
 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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 08.07.2022 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, 

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, 



Sygn.akt: 52/2022 
 
 

       Str. 8 / 16 
 

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. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba  
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego 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 5 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; 

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.  
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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 
Wykaz podmiotowych 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 – w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę – według Załącznika  
nr 2 do SWZ; 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (art. 108 ustawy p.z.p.) - aktualne na dzień składania ofert Załącznik nr 4 
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. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca 
musi złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 
poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 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) - aktualne na dzień składania ofert Załącznik nr 5 do SWZ. 

4) 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).  

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.  

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 

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. 
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5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana  
do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie. 
 

Rozdział 9 
Wymagania dotyczące wadium. 

/art. 281 ust. 2 pkt. 10) ustawy p.z.p./ 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wnoszenia wadium. 

Rozdział 10 
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. 

3) Zasady wyjaśniania SWZ (art. 284 ustawy p.z.p.): 

 Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie postanowień SWZ; 

 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 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. 

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 stronie internetowej 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 przetargowym są 
dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

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 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania 
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, tj.: 
 

1) stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

2) 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; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 
0;  

4) włączona obsługa JavaScript; 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Rader lub inny obsługujący format plików .pdf; 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 
UTF8; 

7) 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. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl. 
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Rozdział 11 
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 odpowiednio Załącznik Nr  2 do SWZ. 

2. Cena za usługę 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.). 

3. Przedmiotowe usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT w myśl art. 43 ust 1 pkt 29) 
ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz.106 j.t.)  
w związku z finansowaniem zamówienia w całości ze środków publicznych. 

4. Cena ogółem oferty to cena ustalona za usługę szkolenia zaoferowaną w Formularzu ofertowym na 
dane zadanie (kolumna nr 2). Stanowi ona podstawę oceny oferty.  

5. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku 
na każdym etapie wyliczenia ceny. 

6. 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. z 2021 r., poz. 685 t.j.) 

7. Ceny i wartości należy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN). 

8. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena 
może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

9. 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.). 

Rozdział 12 
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 ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125  
ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

2. 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. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
albo o ile dotyczy podwykonawca w zakresie jego dokumentów lub oświadczeń. 

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 8 ust. 1 pkt 5 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. 
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3. 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. 

4. 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 opatrzonej podpisem osobistym  

/art. 63 ust. 2 i art. 67 i 70 ustawy p.z.p./ 

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. 
 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić, wycofać ofertę na zasadach 
określonych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  
 

6. 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. 
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7. 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 13 
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 – waga 100 % 

                                     Cof.n. (cena oferty najniższej) 

Cn (liczba punktów = cena najniższa) = ------------------------------------- x 100 pkt 
                                       Cof.b. (cena oferty badanej) 

 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana w stosunku  
do  oferty  z  ceną  najniższą według wzoru w ust. 2. 

5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez 
zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).  

6. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną 
według wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy p.z.p.).  

Rozdział 14 
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 
podpisania w formie 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. 

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. 

5. 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.: 
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 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

 zakres działania poszczególnych Strona umowy; 

 czas obowiązywania umowy (nie krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia i gwarancję, 
rękojmię). 

6. 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 15 
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

/art. 281 ust. 2 pkt. 19) ustawy p.z.p./ 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) 
 

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  
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, 
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: 

Załącznik Nr 2: 

Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1,2,3,4 

Formularz ofertowy – część ogólna i szczegółowa – składany jako oferta – 

zadanie nr 1,2,3,4; 

Załącznik Nr 3: Projektowane postanowienia umowy  

Załącznik Nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składane wraz z 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 

 

 

 

KOMENDANT 
 

cz.p.o. ppłk Roman KĘSIK 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie 
przeprowadzenia szkoleń potwierdzających: 

Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO Rosomak, 

Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
Rosomak, 

Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO   
Rosomak,  

Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT 

I. CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.W szkoleniu weźmie udział: 

Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK - 5 osób 

Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK -  5 osób  

Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK -  5 osób 

Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT 

 Szkolenie na bazie CSLog. -  5 osób 

3.Termin i czas realizacji szkolenia – od 12.09. 2022 r. maksymalnie do 30.11.2022 r. 

Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów  nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK  – 3 dni; 

Zadanie nr 2:  Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK – 5 dni; 

Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK – 4 dni; 

Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT – 3 dni 

4.  Liczba godzin programowych szkolenia : 

Zadanie nr 1:  Szkolenie instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK – 21 godzin 
(teoria) 

Zadanie nr 2: Szkolenie  doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK – 35 godzin (10,5 godzin teorii, 24,5 godzin praktyki) 

Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK – 28 godzin (20,5 godzin teorii, 7,5 godzin praktyki) 

Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu  KTO ROSOMAK WRT– 21 godzin  
(15,5 godzin teorii, 5,5 godzin praktyki) 

Szkolenia winny odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do czwartku maksymalnie 
 po 8 godzin lekcyjnych (45 minut), w piątki po 3 godziny lekcyjne (45 minut). 
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5. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie wykonawcy z wyjątkiem zadania nr 4 , który 
zapewnia sale wykładowe   oraz  halę do przeprowadzania zajęć praktycznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do  zapewnienia potrzebnego sprzętu, plansz, przekrojów niezbędnych  
do  realizacji szkoleń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia - odrębnie dla każdego  
szkolenia, które będą stanowiły załącznik do Umowy: 

1) Opracowany program szkoleń, przed podpisaniem umowy wymaga akceptacji  
przez   przedstawiciela CSLog Grudziądz. 

2) Program szkoleniowy oraz jego realizacja winny prowadzić do uzyskania  
przez przeszkolonego odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie 
uprawnień. 

3) Szczegółowy terminarz realizacji szkoleń, uwzględniający przeprowadzenie 
egzaminów końcowych, przed podpisaniem umowy powinien być zaakceptowany przez 
przedstawiciela  CSLog Grudziądz. Na podstawie terminarza wykonawca będzie 
rozliczany z realizacji usługi. 

4) Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy winni otrzymać: 
- w zakresie zadania nr 1: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia  

instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK   /na okres 3 lat/; 
- w zakresie zadania nr 2: zaświadczenie potwierdzające  ukończenie szkolenia 

doskonalącego mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK  
/na okres 3 lat/; 

- w zakresie zadania nr 3: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia 
instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK / na okres 
3 lat/; 

- w zakresie zadania nr 4: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia instruktorów 
załóg pojazdu  KTO ROSOMAK WRT / na okres 3 lat/; 

5) Materiały piśmiennicze i pomoce dydaktyczne zapewni Wykonawca. 
6) Specjalistyczny i podstawowy ubiór ochronny zapewni Wykonawca. 
7) Środki higieniczne używane po zajęciach praktycznych zapewni Wykonawca. 
8) Wykonawca ponosi koszty zakwaterowania oraz wyżywienia szkolonych z wyjątkiem 

zadania nr 4 które będzie realizowane na bazie CSLog. 

9) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu kursu dostarczyć: 
a) listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych zawierających numer dane 
osobowe uczestnika, rodzaj wydanych materiałów dydaktycznych, datę i jego podpis; 
b) listy obecności zawierające: nazwę szkolenia, termin realizacji; 
c) protokół egzaminacyjny. 

II. POTENCJAŁ KADROWY I TECHNICZNY 

POTENCJAŁ KADROWY: 

W celu właściwej realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, 
instruktorów / trenerów prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadających 
odpowiednie doświadczenie związane z obsługą, konserwacją, diagnostyką i naprawą 
KTO ROSOMAK , KTO ROSOMAK WRT oraz wiedzę merytoryczną aby przekazać 
niezbędną wiedzę praktyczną do wykonywania czynności na sprzęcie. 
Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, instruktorów / trenerów ze znajomością 
budowy i eksploatacji pojazdu KTO ROSOMAK, KTO ROSOMAK WRT na poziomie 
bardzo dobrym lub co najmniej dobrym. 
Wykładowcy, instruktorzy / trenerzy na zakończenie szkoleń przeprowadzą egzaminy,  
na podstawie których uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające 
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nabycie uprawnień. 

POTENCJAŁ TECHNICZNY: 

a) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość kompletnych stanowisk 
szkoleniowych niezbędnych do należytej realizacji zamówienia (zajęcia praktyczne); 

b) Wykonawca w ramach prowadzenia zajęć jest zobowiązany do przygotowania 
niezbędnego pakietu materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji, plansz, zdjęć; 

c) Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
(płyta lub nośnik pamięci pen-drive) dla każdego uczestnika szkolenia,  
z przeznaczeniem na cele dydaktyczne w Centrum Szkolenia Logistyki; 

d) Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na powielanie i udostępnianie dokumentacji 
szkoleniowej w ramach prowadzonych zajęć w Centrum Szkolenia Logistyki (poza 
publikacjami książkowymi) 

III.TEMATYKA SZKOLEŃ 

1.Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK. 

1. Dane taktyczno-techniczne, budowa, obsługiwanie, eksploatacja i diagnozowanie KTO 
ROSOMAK - podwozie. 

2. Dane taktyczno-techniczne, budowa, eksploatacja i diagnozowanie KTO    
ROSOMAK - WIEŻA HITFIST 30. 

2.Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 
ROSOMAK 

    1.Budowa pojazdu KTO ROSOMAK 

1)   Silnik pojazdu. 
2)   Układy przeniesienia napędu. 
3)   Układ hamulcowy i kierowniczy. 
4)   Układ pneumatyczny. 
5)   Układ paliwowy. 
6)   Układ zasilania powietrzem i wydechowy. 
7)   Układ chłodzenia. 
8)   Urządzenia i systemy hydrauliczne w pojeździe. 
9)   Obwody i urządzenia elektryczne. 
10)   Klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja. 

 
3. Czynności obsługowo - naprawcze pojazdu w ramach ustalonych w dokumentacji  

technicznej . 
3.Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO  
ROSOMAK 
 

1. Zasady  przekazywania informacji dotyczących budowy i działania podwozia pojazdu 
KTO ROSOMAK. 

2. Zasady  przekazywania informacji dotyczących czynności kontrolno-sprawdzających, 
obsługowych i konserwacyjnych w ramach obsługiwani technicznych oraz podczas 
użytkowania i przechowywania pojazdu. 

3. Zasady  przekazywania informacji dotyczących metod usuwania niesprawności, w tym 
poprzez wymianę uszkodzonych elementów i w zakresie do 3 poziomu obsługowego. 

4. Zasady przekazywania informacji dotyczących dokumentacji technicznej  
i eksploatacyjnej wsparcia prac obsługowo – naprawczych. 

5. Zasady przekazywania informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych 
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stosowanych w eksploatacji i naprawach KTO ROSOMAK . 
6.  Zasady  przekazywania informacji dotyczących przepisów BHP obowiązujących  

w trakcie wykonywania prac obsługowo- naprawczych. 

4. Szkolenie instruktorów załóg pojazdu ROSOMAK WRT 

1. Zasady prowadzenia zajęć dla uczestników  szkolenia załóg 
KTO ROSOMAK  WRT.  

2. Wyposażenie specjalne pojazdu w konfiguracji pojazdu KTO ROSOMAK  WRT. 
w tym obsługa i użytkowanie agregatów prądotwórczych i urządzeń do 1 kV. 

3. Czynności kontrolno - sprawdzające, obsługowe i konserwacyjne wykonywane  
w ramach obsługiwań technicznych oraz podczas użytkowania i przechowywania 
pojazdu. 

4. Budowa i eksploatacja podwozia pojazdu KTO ROSOMAK  WRT .  
5. Obsługa i wykonywanie procedur strzelania z uzbrojenia pokładowego z wyłączeniem 

strzelania poligonowego. 

 Zamawiający ma prawo do wniesienia w czasie realizacji zamówienia zastrzeżeń  
w formie pisemnej co do jakości realizacji przedmiotu zamówienia. W takim wypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podniesienia jakości usług w celu 
przystąpienia do należytego wykonania zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca 
pomimo złożonych zastrzeżeń jak powyżej nadal nie wykonuje należycie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający dokona naliczenia kar umownych opisanych w Ogólnych 
Warunków Umowy. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości negocjacji na „usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych 

KTO ROSOMAK” – sprawa nr 52/2022, składam ofertę następująco: 

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/ 

 

[……] TAK                      […….] NIE 

 

13 Czy Wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem 

 

[……] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  
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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. 

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

 
            

            /należy zaznaczyć właściwą odpowiedź/ 

14 Czy Wykonawca 
pochodzi z innego 

Państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej? 

 
[……] 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, na który 

ma zostać zwrócone 
wadium (o ile dotyczy) 

 

 

1. Oferuję / oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w cenie ogółem określonej w formularzu ofertowym.  

Zadanie nr 1:  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wartość całkowita  

ze wszelkimi jej składowymi  (cena ogółem oferty na zadanie nr 1) 
 

1 2 
Szkolenie  instruktorów nadzoru 

eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK 

3 dni robocze – zgodnie z 

wymaganiami określonymi  

w Załączniku nr 1 do SWZ   - 

przewidywana liczba uczestników 5 

osób (max 6) 

 

 

 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie nr 2:  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wartość całkowita  

ze wszelkimi jej składowymi  (cena ogółem oferty na zadanie nr 2) 
 

1 2 
Szkolenie doskonalące 

mechaników i pracowników 

serwisu podwozia  KTO ROSOMAK 

5 dni roboczych – zgodnie z 

wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 1 do SWZ   - 

przewidywana liczba uczestników 5 

osób (max 6) 

 

 

 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie nr 3:  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wartość całkowita  

ze wszelkimi jej składowymi  (cena ogółem oferty na zadanie nr 3) 
 

1 2 
Szkolenie instruktorów 

mechaników i pracowników 

serwisu podwozia  KTO ROSOMAK 

4 dni robocze – zgodnie z 

wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 1 do SWZ   - 

przewidywana liczba uczestników 5 

osób (max 6) 

 

 

 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie nr 4:  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wartość całkowita  
ze wszelkimi jej składowymi   (cena ogółem oferty na  

zadanie nr 4) 
 

1 2 
Szkolenie instruktorów załóg 

pojazdu KTO ROSOMAK WRT  

– 3 dni robocze - zgodnie z 

wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 1 do SWZ   - 

przewidywana liczba uczestników 5 

osób (max 6) 

   

 

 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….. 

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 zawiera / nie zawiera* lub wraz z ofertą załączono dokumenty 
- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * 

Informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone w odrębnym pliku: 

 ……………………………………… 

*niepotrzebne należy skreślić lub usunąć 
 

6. Oświadczam / oświadczamy*, że przedmiot zamówienia wykonam / wykonamy samodzielnie /  
z udziałem podwykonawców*:   

*niepotrzebne należy skreślić lub usunąć 

Czy Wykonawca powierza wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy? 

  

 

 

 

 

 
[……] TAK        
                
[…….] NIE 

Jeżeli TAK proszę podać: 
Nazwy(ę) podwykonawcy (firmy): 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 

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/ 
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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 / będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

*niepotrzebne należy skreślić lub usunąć  

brak jakiegokolwiek oznaczenia uznany zostanie za brak powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego 

 
 

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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Załącznik nr 3 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych KTO ROSOMAK  

 

zawarta w dniu .................................... w Grudziądzu,  

pomiędzy: 
 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Skarb Państwa - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą przy ul. Czwartaków 3, 86-300 
Grudziądz, reprezentowaną przez: 

 

 Komendant                              - ……………………………………………. 

 Główny księgowy - Szef Finansów - ……………………………………………. 

 

a 
 

WYKONAWCĄ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości 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 warunkach umowy należy rozumieć: 

 

1. WYKONAWCA:   ……………………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………...…. 
tel.:   ………………………………. 
faks:  ……………….……………… 
REGON: …….………………………… 
NIP:  ….…………………………… 
Numer rachunku bankowego: …………..………………………… 
 
 

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

3. Odbiorca usługi:  Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Dworcowa 6a, 86-134  
Grupa,  

 

4. CPV:   według Wspólnego Słownika Zamówień – 80510000-2 - ,,Usługi  
szkolenia specjalistyczne”. 

 
 

5. Załączniki:      Załącznik Nr 1 stanowić będzie „Opis przedmiotu zamówienia”. 
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Załącznik Nr 2 stanowić będzie ,,Protokół odbioru wykonanej usługi”. 
Załącznik Nr 3 stanowić będzie „ Program szkolenia w zakresie zadania nr 1” 
Załącznik Nr 4 stanowić będzie „ Program szkolenia w zakresie zadania nr 2” 
Załącznik Nr 5 stanowić będzie „ Program szkolenia w zakresie zadania nr 3” 
Załącznik Nr 6 stanowić będzie „ Program szkolenia w zakresie zadania nr 4”  
Załącznik Nr 7 stanowić będzie „ Szczegółowy terminarz szkoleń” 

 
 

§ 2 - PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej umowie, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym  
w załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnie z programami szkoleń zawartymi w załącznikach  
nr 3,4,5,6 do umowy, według następujących zadań:  

       Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK  

     Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO  

ROSOMAK  

  Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO     

ROSOMAK  

  Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT Szkolenie na bazie 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14 

2. Miejsce realizacji usługi:  

 w zakresie zadania nr 1,2,3 – szkolenia należy przeprowadzić w siedzibie Wykonawcy, który 

zapewnia sale wykładowe  oraz  halę do przeprowadzania zajęć praktycznych.  

 w zakresie zadania nr 4 - szkolenia należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego - 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14, który zapewnia sale wykładowe  oraz  

halę do przeprowadzania zajęć praktycznych. 

3. Czas trwania oraz liczba uczestników szkolenia: 

1) Zadanie nr 1: Szkolenie  instruktorów nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 21 godzin (szkolenie teoretyczne) – 3 dni robocze;    

2) Zadanie nr 2: Szkolenie doskonalące mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 

ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max6); 

b) czas trwania szkolenia – 35 godzin (w tym: 10,5 godzin szkolenia teoretycznego i 24,5 godziny 

szkolenia praktycznego) – 5 dni robocze;   

3) Zadanie nr 3: Szkolenie instruktorów mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO 

ROSOMAK: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 28 godzin (w tym: 20,5 godzin szkolenia teoretycznego i 7,5 godziny 

szkolenia praktycznego) – 4 dni robocze;     

4) Zadanie nr 4: Szkolenie instruktorów załóg pojazdu KTO ROSOMAK WRT Szkolenie na bazie 

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, ul. Bema 14: 

a) przewidywana liczba uczestników szkolenia – 5 osób (max 6); 

b) czas trwania szkolenia – 21 godzin (w tym: 15,5 godzin szkolenia teoretycznego i 5,5 godziny 

szkolenia praktycznego) – 3 dni robocze;    
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Szkolenia winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do czwartku maksymalnie po  
8 godzin lekcyjnych (45 minut), w piątki po 3 godziny lekcyjne (45 minut). 

 

4. Zakres i wymagania dotyczące szkoleń: 
 

1) w celu właściwej realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, instruktorów / 

trenerów prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadających odpowiednie doświadczenie 

związane z obsługą, konserwacją, diagnostyką i naprawą KTO ROSOMAK , KTO ROSOMAK 

WRT oraz wiedzę merytoryczną aby przekazać niezbędną wiedzę praktyczną do wykonywania 

czynności na sprzęcie. Wykonawca powinien zapewnić wykładowców, instruktorów / trenerów ze 

znajomością budowy i eksploatacji pojazdu KTO ROSOMAK, KTO ROSOMAK WRT na poziomie 

bardzo dobrym  lub co najmniej dobrym. 

 Wykładowcy, instruktorzy / trenerzy na zakończenie szkoleń przeprowadzą egzaminy,  

na podstawie których uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie 

uprawnień. 

2) materiały piśmiennicze i pomoce dydaktyczne zapewni Wykonawca. 

3) specjalistyczny i podstawowy ubiór ochronny zapewni Wykonawca. 

4)  środki higieniczne używane po zajęciach praktycznych zapewni Wykonawca. 

5)  Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu kursu dostarczyć: 

b) listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych zawierających numer dane osobowe     
uczestnika, rodzaj wydanych materiałów dydaktycznych, datę i jego podpis; 

c) listy obecności zawierające: nazwę szkolenia, termin realizacji; 
d) protokół egzaminacyjny 

 
6) w zakresie potencjału technicznego: 

a) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość kompletnych stanowisk szkoleniowych 
niezbędnych do należytej realizacji zamówienia (zajęcia praktyczne) – dotyczy zadania  
nr 1,2,3.  

b) Wykonawca w ramach prowadzenia zajęć jest zobowiązany do przygotowania niezbędnego 
pakietu materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji, plansz, zdjęć; 

c) Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (płyta lub nośnik 
pamięci pen-drive) dla każdego uczestnika szkolenia, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne 
w Centrum Szkolenia Logistyki; 

Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na powielenie i udostępnienie dokumentacji szkoleniowej  
w ramach prowadzonych zajęć w Centrum Szkolenia Logistyki  (poza publikacjami 
książkowymi) 

7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia - odrębnie dla każdego    

szkolenia: 

a) opracowany program szkoleń, przed podpisaniem umowy wymaga akceptacji przez   
przedstawiciela CSLog Grudziądz. 

b) program szkoleniowy oraz jego realizacja winny prowadzić do uzyskania przez przeszkolonego 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie uprawnień. 

c) szczegółowy terminarz realizacji szkoleń, uwzględniający przeprowadzenie egzaminów 
końcowych, przed podpisaniem umowy powinien być zaakceptowany przez przedstawiciela  
CSLog Grudziądz. Na podstawie terminarza wykonawca będzie rozliczany z realizacji usługi. 
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8) Uczestnicy po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenie potwierdzenie 
nabycia wiedzy i uprawnień zgodnie z treścią zaświadczenia zawartego odpowiednio w załączniku 
3,4,5 i 6 do umowy: 

 w zakresie zadania nr 1: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia  instruktorów 
nadzoru eksploatacyjnego  KTO ROSOMAK   /na okres 3 lat/; 

 w zakresie zadania nr 2: zaświadczenie potwierdzające  ukończenie szkolenia 
doskonalącego mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK /na okres 3 
lat/; 

 w zakresie zadania nr 3: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia instruktorów 
mechaników i pracowników serwisu podwozia  KTO ROSOMAK / na okres 3 lat/; 

 w zakresie zadania nr 4: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia instruktorów 
załóg pojazdu  KTO ROSOMAK WRT / na okres 3 lat/; 

9) Wykonawcy, instruktorzy/trenerzy na zakończenie szkoleń przeprowadzą egzaminy, na podstawie 
których  uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień, o których 
mowa w § 2, ust. 8. 

10) Kopie zaświadczeń o których mowa w ust. 9 oraz kopie list obecności  Wykonawca przekaże  
na adres: 

 
Centrum Szkolenia Logistyki 

Komendant Ośrodka Szkolenia Kierowców 
ul. Dworcowa 6a 
86-134 Grupa. 

 
11) Zamawiający upoważnia do ustaleń formalnych, organizacyjnych w zakresie realizacji umowy 

Odbiorcę Usługi: 
 

Kierownik CBiE CSLog  
 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 
(przedstawiciel CSLog Grudziądz) 

 
5. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej i naliczenia kary umownej z 

tego tytułu, że osoba wykonująca czynności administracyjno-organizacyjne lub lektorskie 
jest zatrudniona na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany 
zatrudniać na umowę o pracę osobę co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p. 

Szczegółowe dane w tym zakresie Wykonawca przedstawił w treści „Wykazu osób”.  
Powyższe dotyczy osób, którym Wykonawca przepisał czynności, o których mowa powyżej. 
Inne ewentualne osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione   
na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. 

 
1) sposób dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa: 

Wykonawca w terminie trzech dni od podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu „Wykazu pracowników realizujących usługi” z oznaczeniem osób zatrudnionych 
na umowę o pracę i wskazaniem czasu zatrudnienia danej osoby. 

Wykonawca przedkłada „Wykaz” w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego 
stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako 
chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jeżeli „Wykaz pracowników…” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien 
nadawać temu dokumentowi odpowiednie klauzule. 
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Zmiana osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę jak powyżej wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego uaktualnionego wykazu pracowników w zakresie jak powyżej. 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę, na podstawie umowy  
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania: 

 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

 innych dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

 
2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań,  

o których mowa z art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 

Na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie dwóch dni 
roboczych od dnia wezwania okaże Zamawiającemu dokumenty poświadczone za zgodność z 
oryginałem potwierdzające zatrudnienie wykazanych osób jak określono w pkt. 1) – kopie umów, 
zakres obowiązków pracowników wraz z nazwiskiem i imieniem, datę zawarcia umowy, rodzajem 
umowy, zakresem obowiązków – pozostałe dane mogą być zanonimizowane. 

Niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oznaczać będzie nienależyte wykonanie 
umowy przez Wykonawcę co objęte jest karami określonymi w projektowanych warunkach umowy § 
8 ust. 1c). 

W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane 
właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. 

 
§ 3 - TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w terminie: 

12.09.2022 r. maksymalnie do 30.11.2022 r. (tj. 80 dni kalendarzowych) na podstawie 
szczegółowego terminarza realizacji szkolenia uzgodnionego  najpóźniej w dniu zawarcia umowy z 
przedstawicielem CSLog Grudziądz stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej umowy; 

Zamówienie publiczne będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 
07:00 do 13:00, w piątki w godz. 07:00 do godz. 13.00.  

z uwzględnieniem wymagań określonych w § 2 ust. 3 umowy 
Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 
2. Faktyczny okres realizacji umowy zakończy się maksymalnie do 30.11.2022 r., po przeprowadzeniu 

szkoleń objętych umową oraz po przeprowadzeniu egzaminu końcowego ze wszystkimi 
uczestnikami zgłoszonymi przez przedstawiciela Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu  
w terminach ustalonych jak w ust.1. 

3. Na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem poszczególnych szkolenia Odbiorca  Usługi  
prześle Wykonawcy, faxem wykaz uczestników kursu  

4. Wykaz zawierać będzie co najmniej - liczbę uczestników kursu oraz imię nazwiska uczestników 
kursu. 

5. Liczba godzin programowych określona została w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy oraz w Szczegółowym terminarzu szkoleń-harmonogramie, stanowiącym 
Załącznik nr 7 do umowy. 
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§ 4 – INFORMACJE W ZAKRESIE UPOWAŻNIEŃ  
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są: 

- ze strony Zamawiającego :       

                                      p. ………………………tel. …………………………… 

Osoba jest odpowiedzialna za realizację obowiązków wynikających z niniejszej mowy po stronie 
Zamawiającego, koordynację realizacji usługi zgodnie z treścią powierzenia obowiązków w myśl 
ustawy o.f.p. oraz rozliczenie Wykonawcy z wydanych przepustek dotyczących upoważnienia do 
wejścia i/lub wjazdu na teren danej jednostki wojskowej (o ile dotyczy). 

Zamawiający upoważnia przedstawiciela CSLog do koordynacji i ustaleń organizacyjno-
merytorycznych i formalnych w zakresie realizacji umowy w jego imieniu, w ścisłej współpracy  
z przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w ust. 1 następująco: 

 
  Kierownik CBiE CSLog  

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

(przedstawiciel CSLog Grudziądz) 
 

 

- ze strony Wykonawcy:                

  p. ……………………………………………. tel. (…) …………..                                   

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

3. W przypadku wykonywania usługi na terenach jednostek wojskowych Wykonawca podda się 
rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym przez Służby Dyżurne Jednostek Wojskowych  
(zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – Dz.U.  
z 2020 r., poz.838 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). 

W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa 
polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać 
zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody  
w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie niedopuszczeniem do prowadzenia usługi 
na terenach obiektów wojskowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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

 

§ 5 – ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający wobec treści  art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy;  
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Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej  
ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami w odniesieniu do pkt. 1) – 2).  

 
 

§ 6 - WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotę:  ……….złotych  
( słownie……..) zgodnie z poniższym wykazem.     

                                              
                                        Szczegółowy wykaz cen wykonywanej usługi:  

Lp PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Cena całkowita za  szkolenie w PLN (bez VAT) 

1 2 3 

1 

Zadanie nr 1:Szkolenie  
instruktorów nadzoru 
eksploatacyjnego  KTO 
Rosomak  

 

2 

Zadanie nr 2: Szkolenie 
doskonalące mechaników i 
pracowników serwisu 
podwozia  KTO Rosomak  

 

3 

Zadanie nr 3: Szkolenie 
instruktorów mechaników i 
pracowników serwisu 
podwozia  KTO   Rosomak  

 

4 
Zadanie nr 4:Szkolenie 
instruktorów załóg pojazdu 
KTO ROSOMAK WRT  

 

 
2. Cena obejmuje całkowitą realizację usługi z uwzględnieniem wszystkich kosztów i składników 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. 
 

3. Przedmiot zamówienia stanowi usługę zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt. 28 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.). 

4. Realizacja usług objętej niniejszą umową będzie opłacana przez Zamawiającego  
na podstawie faktury Vat, każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę po wykonaniu szkoleń  
w poszczególnych terminach. 

5. Odbiór realizowanych szkoleń odbywać się będzie na podstawie Protokołu odbioru usługi 
stanowiący Załącznik nr 2 niniejszej umowy. 
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§ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zapłata należności za faktycznie wykonaną usługę nastąpi w formie polecenia przelewu   

z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze   
w terminie 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej FV po wykonaniu usługi  wraz         
protokołem odbioru wykonanej usługi wystawionym przez przedstawiciela CSLog,                                   
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zatwierdzonego  
i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela CSLog.    

Płatnik/Zamawiający:  13WOG Grudziądz.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. Wartość niniejszego zamówienia zawartego z Wykonawcą stanowi całkowita cena zapłacona 
Wykonawcy za zrealizowaną usługę z uwzględnieniem wszystkich kosztów i składników 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego.  

3. Rozliczenie wykonania usługi nastąpi w oparciu o faktycznie przeprowadzone szkolenia,  
na podstawie ceny całkowitej za dane szkolenie wyszczególnionej w § 6 ust. 1. Liczba 
uczestników szkolenia pozostaje bez wpływu na rozliczenie z Wykonawcą. 

4. Ustalone ceny w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec podwyższeniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającego po zrealizowaniu usługi nie później  
niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, łącznie dwa dokumenty: 
- oryginał faktury VAT (kopia wystawionej faktury VAT stanowi dokument Wykonawcy); 
- protokół odbioru wykonanej usługi; 

- kopię uprawnień nabytych przez uczestników szkolenia. 
 

6. Protokół odbioru wykonanej usługi, o którym mowa w ust. 4 tiret 2 dostarczony  
wraz z oryginałem faktury VAT Zamawiający winien być podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy (§ 4 ust. 1) oraz przez upoważnioną osobę po stronie Zamawiającego, 
a wyszczególnioną w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Na fakturze Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, 
wartość oraz nazwę Zamawiającego. 

8. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych  
treścią umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, określonych w § 7 ust. 3, 
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: 

a) realizacji usługi będącej przedmiotem umowy przez Wykonawcę  zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy; 

b) posługiwania się nazwą usługi i jednostką miary zawartą w umowie; 
c) realizacji usługi nie wykraczającej wartością poza wartość przedmiotu umowy określoną w § 

6 ust. 1. 
6. Zamawiający obciążony winien być kosztem faktycznie wykonanej usługi przez Wykonawcę,  

z którym zawarł umowę. 
 
 

§ 8 - KARY UMOWNE 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości: 

a) 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z powodu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę; 

b) 0,05% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, gdy Wykonawca z przyczyn występujących po 
jego stronie nieterminowo przystąpi do realizacji szkolenia 

c) 1% wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 2 umowy z tytułu nie wywiązania się 
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Wykonawcy z obowiązku wynikającego z treści § 2 ust 5 przedmiotowej umowy 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 umowy.  

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.  

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. 

 
         § 9 – 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 § 8 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 wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. 

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, umowy 
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości wymaganej umową. 

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. 
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§ 10 – WIERZYTELNOŚCI 

 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć wierzytelności przysługujących mu 
wobec Zamawiającego. 
 

 
 

   § 11 - 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. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie lub jednostce 
gospodarczej bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania 
umowy z winy Wykonawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egz.: 

Egz. nr 1, 2, 3    - ZAMAWIAJĄCY 

Egz. nr 4     - WYKONAWCA 
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PROTOKÓŁ ODBIORU NR  ………/22/SCz-Sam. 

 

Zgodnie umową  numer  ………/22/SCz-Sam. zawartą w dniu  …………....2022 r.                       
Przedstawiciel 
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

- 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - kpt. Wojciech KUCZORSKI 

                                                       (Szef Służby Czołgowo-Samochodowej 13 WOG) 

- Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu -  ……………………………………..… 

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

ze strony WYKONAWCY - 

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

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

Stwierdzają należyte wykonanie usługi w zakresie:  

 

 
Zakres czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

przeszkolonych 
osób 

Wykonano w dniach 

1. 

Zadanie nr 1:Szkolenie  
instruktorów nadzoru 
eksploatacyjnego  KTO Rosomak - 
3 dni  ………………….. ……………….2022 r. 

2. 

Zadanie nr 2: Szkolenie 
doskonalące mechaników i 
pracowników serwisu podwozia  
KTO Rosomak - 5 dni  ………………….. ……………….2022 r. 

3. 

Zadanie nr 3: Szkolenie 
instruktorów mechaników i 
pracowników serwisu podwozia  
KTO   Rosomak - 4 dni  ………………….. ……………….2022 r. 

4. 
Zadanie nr 4:Szkolenie 
instruktorów załóg pojazdu KTO 
ROSOMAK WRT - 3 dni  ………………….. ……………….2022 r. 

 
 
Uwagi dotyczące przedmiotu umowy: 
 

,,ZATWIERDZAM ” 
KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW 

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI 
 
 

.......................................... 
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-  jakość wykonanej usługi nie budzi zastrzeżeń 
-  za wykonaną usługę wystawiono fakturę  nr   …………  z dnia ………………2022 r. 
- usługa została wykonana prawidłowo, w terminie określonym w umowie, nie 
zachodzi konieczność naliczenia kar umownych. 
 
 ODBIORCA USŁUGI 
 
 

………………………………………. 
(przedstawiciel CSLog. Grudziądz) data i podpis 

WYKONAWCA 
 
 

………………………………………. 
                                    data i podpis 
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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 t.j.) 

 

Oświadczam / oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu, osoby  
i podmioty, które reprezentuję / reprezentujemy nie podlegają 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 

 

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.  

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, art. 109 ust. 1 
pkt. 1  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 5 do SWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

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. 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). 

Oświadczam / oświadczamy, że: 
 

1) Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonego w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany 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) Wykonawca nie jest Wykonawcą, u 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; 

3) Wykonawca nie jest Wykonawcą, 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.  

lub 
 

Oświadczam / oświadczamy, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania 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) z uwagi na 
wystąpienie okoliczności: 
 

1) wykonawca jest wymieniony 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)  beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy 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; 

3) jednostką dominującą Wykonawcy 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.  

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej). 
 

NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ KLAUZULĘ 

niepotrzebne należy skreślić lub usunąć 


