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ZATWIERDZAM 

KOMENDANT 12 WOG 

                

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

Dostawa szaf stalowych do przechowywania dokumentów, broni  

i wartości.  
 

 

 

 

Numer CPV: 
 

44421000-7 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi 

 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 545658 - N - 2019 w dniu 

09.05.2019 r. 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.12wog.wp.mil.pl w dniu 09.05.2019 r. 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Zamawiającego w dniu 09.05.2019 r. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Wymagania eksploatacyjno-techniczne. 

Nr 2 - Formularz ofertowy. 

Nr 3 – Projekt umowy. 

Nr 4 – Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia. 

 Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z  ustawą z  dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie 

oraz innymi aktami prawnymi. 

2. 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. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

3. Ilekroć w treści jest mowa o: 

3.1.  Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.); 

3.2.  SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

3.3.  Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

3.4.  Zamawiającym – należy przez to rozumieć 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (12 WOG) 

UL. OKÓLNA 37, 87–100 TORUŃ 

faks +48 261 433 660, tel. +48 261 433 540 

strona internetowa: www.12wog.wp.mil.pl 

adres e-mail:  12wog@ron.mil.pl 

NIP: 956-228-88-38; REGON: 340901725 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy oraz na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z  26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. z  2016 r., poz. 1126). 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają 

zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. W sprawach nieuregulowanych ustawą - Prawo zamówień publicznych, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

6. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf stalowych do przechowywania dokumentów, broni  

i wartości w ilości 71 sztuk: 

 szafa stalowa do przechowywania broni krótkiej (GLOCK 19) bez skarbczyka zgodna z PN-EN 14450  

i KT/101/MP, klasa S1 – ilość 20 szt.; 

  - szafa stalowa na akta dwudrzwiowa bez skarbczyka i zamka szyfrowego, klasa A – ilość 16 szt.; 

  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa bez skarbczyka i zamka szyfrowego, klasa A – ilość 6 szt.; 

http://www.12wog.wp.mil.pl/
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  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa ze skarbczykiem i zamkiem szyfrowym, klasa A – ilość 4 szt.; 

  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa ze skarbczykiem, bez zamka szyfrowego, klasa A – ilość 10 szt.; 

  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa bez skarbczyka, klasa B – ilość 3 szt.; 

  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa z jednym skarbczykiem, klasa B – ilość 5 szt.; 

  - szafa stalowa na akta jednodrzwiowa z trzema skarbczykami, klasa B – ilość 2 szt.; 

  - szafa stalowa do przechowywania wartości zgodna z PN-EN 14450 i KT/101/MP ze skarbczykiem, klasa   

S1 – ilość 5 szt. 

2. Zamawiane szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w: 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji  

i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. 

nr 276, poz. 1631); 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa 

fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683); 

 Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru  

i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz.Urz. MON 

2017.227); 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224). 

3. Każda z szaf musi być nowa i posiadać aktualny /minimum do końca 2021 roku/ certyfikat wydany przez 

organ akredytacyjny np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, potwierdzający klasę odporności 

szafy na włamanie, a ponadto: 

 posiadać co najmniej 2 (dwa) klucze do zamka mechanicznego rozporowego i 2 (dwa) klucze do 

zamka bębnowego skrytki; 

 szafy stalowe na dokumenty posiadające mechaniczne zamki szyfrowe, należy ukompletować  

w 2 (dwa) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych zamka; 

 kotwy do mocowania w podłożu; 

 kolor szaf RAL 7035; 

 gwarancja min. 24 miesiące. 

W przypadku, gdy producent szaf posiada aktualnie certyfikat na okres krótszy od wymaganego, to 
Dostawca złoży oświadczenie o dostarczeniu nowego certyfikatu do terminu określonego przez 
Zamawiającego. 

4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – wymagania 
eksploatacyjno-techniczne (WET).  

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub wybrane, kompletne części: 

6.1.  Część nr 1 - Dostawa szaf stalowych do przechowywania broni i wartości w ilości 25 sztuk; 

6.2.  Część nr 2 - Dostawa szaf stalowych do przechowywania dokumentów w ilości 46 sztuk. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31.07.2019 r.  

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

1.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1.3.  zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

V-A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 ORAZ 5 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, wobec którego zachodzą przesłanki określone  

w art. 24 ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 8 ustawy: 

2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).    

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIENANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ 

OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu stosował będzie procedurę zgodnie  

z art. 24aa ustawy, w związku z czym w pierwszej kolejności dokona oceny wszystkich 

złożonych w wyznaczonym terminie ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy zaoferowany 

asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu  
i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający 
zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (tj. oferta 
następna w kolejności po ofercie najwyżej ocenionej) nie podlega wykluczeniu i czy spełnia wymagania 
Zamawiającego. 

Zasady i sposób oceny, w tym przebieg czynności, określono szczegółowo w Rozdziale VI ust. 9.  

2.   Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert: 

1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego w zał. nr  2 do SIWZ; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

3) karty katalogowe oferowanych szaf stalowych; 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 2) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania;  

5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa 
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oświadczenie dotyczące podwykonawców oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu. 

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24  

ust. 1 pkt 23 Ustawy): 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.12wog.wp.mil.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej,  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Druk oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24  

ust. 1 i 5 Ustawy): 

Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się 

najkorzystniejsza. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na skierowane przed udzieleniem 

zamówienia, podczas toczącego się postępowania, wezwanie Zamawiającego z oznaczonym 

terminem złożenia dokumentów, tj. nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania. 

Dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1  
pkt 22 Ustawy. 

5.  Dokumenty składane przez Wykonawców w przypadkach: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4: 

a) pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

2) Dokument, o którym mowa w pkt a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.  

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.  Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego  
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

(brak podstaw do wykluczenia), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące danego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
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i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Ocena ofert (ocena wstępna) nastąpi na podstawie Formularza ofertowego oraz oświadczeń  
i pełnomocnictw (jeżeli występują) złożonych do upływu terminu składania ofert niniejszego Rozdziału.  

Ocena polegać będzie w szczególności na weryfikacji poprawności obliczeń Formularza, 

wystąpienia rażąco niskiej ceny, wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawców 

(na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganych warunków) oraz weryfikacji zaoferowanych 

szaf z kartami katalogowymi, jak również ustaleniu kwestii przynależności lub jej braku do grupy 

kapitałowej.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

(Dz.U. z 2016 r., poz.1126), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5  
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., 

poz.1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający  
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Po uzyskaniu od Wykonawcy, którego oferta oceniona została najwyżej, wymaganych 
dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Zamawiający zweryfikuje faktyczne spełnienie 
warunków tego Wykonawcy na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku niespełnienia przez 
Wykonawcę warunków, Zamawiający wezwie kolejnego Wykonawcę z ofertą najwyżej ocenioną (po 
wyżej wymienionym Wykonawcy) do przedłożenia wymaganych dokumentów dokonując oceny 
spełnienia warunków przez Wykonawcę.  

Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na 
podstawie  art. 24 Ustawy, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.  Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 12, składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 

13.  W przypadku 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 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

14. 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. 

15.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z  WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  

i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie 

formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

referencyjnym sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres Zamawiającego. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: 12wog@ron.mil.pl , a faksem na nr 261 433 660. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze Stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,  

o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt 6 powyżej. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

proceduralnych jest: p. Lech CZAPLA, w sprawach merytorycznych: p. Tomasz SOBIECHOWSKI. 

11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

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

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

 część nr 1 – 4 300,00 zł.; 

 część nr 2 – 2 700,00 zł. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.  

3. Wadium może być wniesione zgodnie z zapisami art. 45 ust. 6 ustawy. 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść wyłącznie przelewem na konto NBP: 71 1010 1078 0104 3213 

9120 2000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu P/14/IW/19,  dostawa szaf stalowych, 

część nr …….”. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

mailto:12wog@ron.mil.pl
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6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego 

ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz 

Zamawiającego (Beneficjenta). Oryginał dokumentu należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego – 

bud. 97 pokój 11. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  Zamawiający 

wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność 

za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 

ustawy PZP. 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może 

wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że 

podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego 

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z  odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z  przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w  

art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z  odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych  

w ofercie; 

11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn  leżących po 

stronie Wykonawcy. 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia i udzielonej gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 

wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń a także informację, którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 
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1.2. karty katalogowe oferowanych szaf stalowych; 

1.3. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych;  

1.4. oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 2 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 „Oferta w postępowaniu na dostawę szaf stalowych – część nr …… 

Nr referencyjny P/14/IW/19” 

Nie otwierać przed dniem ………….2019 r. godz. 09.30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
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„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek  
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania 

i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne ryzyko i własną 

odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe 

złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej 

odpowiedzialności. 

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. nr 97 pok. nr 11). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2019 r. o godz. 09.00 – dotyczy to również ofert złożonych 

inaczej niż osobiście. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 27.05.2019 r. godz. 09.30 

w
 
budynku nr 97, sala odpraw lub pok. 22 (parter). 

UWAGA: na terenie 12 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze 

Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić 

czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę 

zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej. 

Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem, zgodnie z decyzją 

nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania 

przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r.  

poz. 33). 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.12wog.wp.mil.pl  informacje 

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy dotyczące: 

7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy Pzp. 

2. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia  
(w tym: transportu, wyładunku, wytworzenia dokumentacji, gwarancji – jeśli dotyczy, itp.) oraz podatku od 

http://www.12wog.wp.mil.pl/
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towarów i usług VAT. 

3. Wartość (brutto) to cena całkowita przedmiotu zamówienia, ustalona poprzez pomnożenie ceny 
jednostkowej (brutto) przez ilość egzemplarzy sprzętu. 

4. Wartość oferty brutto to suma wszystkich wartości brutto (poszczególnych rodzajów szaf) wchodzących 
w zakres przedmiotu zamówienia.  

Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert w poszczególnych częściach w kryterium cena. 

5. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych     

groszy), jak określono w druku oferty. 

6. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na   
każdym etapie wyliczenia ceny, z uwzględnieniem pkt 7 niniejszego Rozdziału. 

7. 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 2011 r. Nr 177. Poz. 1054 ze zm.) 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

9. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości -  
0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, 
który będzie musiał zapłacić Zamawiający.  

10. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie   
z art. 87 ust. 2  pkt 2 ustawy. 

11.  Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. 

12.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.   

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z  PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria i ich znaczenie:  

Cena (C) - 60 %,              Okres gwarancji (G) - 20 %,               Termin wykonania (Tw) – 20 %     

2. Sposób oceny ofert. 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające 
odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów obliczoną wg wzoru:  

Liczba punktów = C + G + Tw 

3.  Za kryterium cenowe C (wartość brutto w danej części) przyznane będą punkty od 1 do 60  wg zasady: 

C =  x 60% 
 

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena;  Cb – cena badana;  

4.  Za kryterium okres gwarancji (G) przyznane będą punkty od 0 do 20  wg zasady: 

4.1.     Okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.  

4.2.     Okres gwarancji 30 miesięcy – 10 pkt.  

4.3.     Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. 

4.4.     Okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. 

 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jeden z ww. okres udzielonej 

gwarancji. Termin ten jest wiążącym terminem udzielonej gwarancji, który zostanie zawarty  

     C n  

     C b 



Numer referencyjny – P/14/IW/19 

Strona 12 z 12 

 

w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca daje min. okres gwarancji, tj.: 24 m-ce za 0 pkt. 

W zadeklarowanym okresie Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania 
szaf. Bezpłatne serwisowanie dotyczy także napraw, które nie wynikły z winy użytkownika, tj. 
eksploatacji szaf niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych 
dokumentach przekazanych wraz nimi. 

5.  Za kryterium termin wykonania zamówienia (Tw)  przyznane będą punkty od 0 – 20 wg zasady: 

5.1. termin wykonania zamówienia do 31.07.2019 r. – 0 pkt. 

5.2. termin wykonania zamówienia do 22.07.2019 r. – 5 pkt. 

5.3. termin wykonania zamówienia do 15.07.2019 r. – 10 pkt. 

5.4.       termin wykonania zamówienia do 08.07.2019 r. – 15 pkt. 

5.5.       termin wykonania zamówienia do 28.06.2019 r. – 20 pkt. 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin realizacji zamówienia w formularzu ofertowym.  

Termin ten jest wiążącym terminem realizacji zamówienia, który zostanie zawarty w umowie. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca daje max. termin realizacji zamówienia, tj.: do 31.07.2019 r. za 0 pkt. 

6. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach C+G+Tw) zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części,  
a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.  

 

XIV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do 

wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5 % wartości brutto umowy, zgodnie 
z  art. 150 ust. 2 Ustawy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 
359). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu 

bankowego na konto 12 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  NBP O/O Bydgoszcz:  

08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota 

zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W  tytule przelewu należy 

wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – P/14/IW/19, dostawa szaf stalowych, 

część nr …….. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy 

zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11 w godz. od 7.00 do 15.00 w dniach 

od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. Wniesione zabezpieczenie należy 

opisać jak tytuł przelewu w ust. 3. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć 

termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie 
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
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7. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  Zamawiający 
wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie 
Zamawiającego.  

W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może 

wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, 

że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Zamawiającego. 

XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE    

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 

5. Jednocześnie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o wynikach 
postępowania. 

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na 

zaoferowany asortyment. 

2. Wszelkie istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.  Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy zawarte jest 

w treści Formularza ofertowego. 

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

XVII PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firmy podwykonawcy. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

Zamawiający  uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 
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XVIII  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy.  

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy. 

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 

ustawy Pzp. 

XIX  KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

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”, 

informuję, że:  

1.1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. administratorem bezpieczeństwa informacji w 12 WOG jest Pani Celina Dembicka, z którą kontakt jest 

możliwy pod nr tel. 261 433 259 lub mailowo na adres e-mail: 12wog.iodo@ron.mil.pl 

1.3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

1.7.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1.  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

2.3.  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 **;   

2.4.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

3.2.  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: 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 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE 

1.    Szafa stalowa do przechowywania broni krótkiej, klasa S1 (GLOCK 19) – jednodrzwiowa bez 

skarbczyka: 

 - spełniająca wymogi normy PN-EN 14450-1 i PN-EN 1143-1; 
- możliwość przechowywania minimum 49 kpl. broni krótkiej. Każda broń w indywidualnym 

gnieździe, uchwycie na broń wraz z dwoma magazynkami i opakowaniem amunicji obok 
każdego egzemplarza broni krótkiej; 

- szerokość gniazda na broń krótką 100 mm; 
- krawędzie gniazda i spód wyściełane gumą lub innym materiałem zapobiegającym 

zarysowaniom przechowywanej broni; 
- wyposażona w 7 (siedem) półek; 
- odległość pomiędzy spodami sąsiadujących półek na broń min. 230 mm; 

 - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1900x800x440 mm (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135

o
; 

 - dno szafy wyściełane filcem lub gumą; 
 - otwory w spodzie sejfu do montażu do podłoża; 
 - możliwość zmiany położenia wysokości półek; 

 - możliwość plombowania. 

2.     Szafa stalowa na akta, klasa A – dwudrzwiowa bez skarbczyka  i zamka szyfrowego: 
     - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1900x1000x500 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami  dwuzabierakowymi; 
           - kąt otwarcia drzwi max. do 135

o
; 

- ilość półek – 4; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 
 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

3.     Szafa stalowa na akta, klasa A – jednodrzwiowa bez skarbczyka  i zamka szyfrowego: 
     - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 900x500x400 (wys. x szer. x gł. ) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami  dwuzabierakowymi; 
           - kąt otwarcia drzwi max. do 135

o
; 

- ilość półek – 2; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 
 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

4.     Szafa stalowa na akta, klasa A – jednodrzwiowa ze skarbczykiem i zamkiem szyfrowym: 
      - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł. ) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - mechaniczny zamek szyfrowy wyposażony w dwa (2) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych 

zamka; 
 - jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami; 
 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135

o
; 

 - ilość półek – 3; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 
 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

5.     Szafa stalowa na akta, klasa A – jednodrzwiowa ze skarbczykiem bez zamka szyfrowego: 
      - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami; 
 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135

o
; 

 - ilość półek – 3; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 
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 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

6.     Szafa stalowa na akta, klasa B – jednodrzwiowa bez skarbczyka: 
     - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1900x1000x500 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami  dwuzabierakowymi; 
           - zamek szyfrowy ukompletowany w 2 (dwa) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych zamka; 
 - kąt otwarcia drzwi max. do 135

o
; 

- ilość półek – 4; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 
 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

7.    Szafa stalowa na akta, klasa B – jednodrzwiowa z jednym skarbczykiem: 
      - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - zamek szyfrowy ukompletowany w 2 (dwa) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych zamka; 
 - jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami; 

- ilość półek – 2; 
 - możliwość regulacji wysokości półek; 

 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135
o
; 

 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 

 

8.    Szafa stalowa na akta, klasa B – jednodrzwiowa z trzema skarbczykami: 
      - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - zamek szyfrowy ukompletowany w 2 (dwa) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych zamka; 
 - trzy skrytki indywidualne zamykane na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami; 
 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135

o
; 

 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość plombowania. 
 

9.  Szafa stalowa do przechowywania wartości, klasa S1 – jednodrzwiowa ze skarbczykiem: 
 - spełniająca wymogi normy PN-EN 14450-1 i PN-EN 1143-1; 
            - ilość półek – 2; 
 - orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1200x490x440 (wys. x szer. x gł.) ±5%; 
 - zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi; 
 - drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 90

o
; 

 - jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma   kluczami; 
 - otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża; 
 - możliwość zmiany położenia wysokości półek; 
 - możliwość plombowania. 

 
             

SZKIC 

GNIAZDA NA BROŃ KRÓTKĄ 

(przykładowy dla GLOCK 19) 

Sugerujemy, aby ze wzglądów ergonomicznych: 

- broń była umieszczona asymetrycznie względem osi podłużnej gniazda ponieważ dwa magazynki 
muszą znajdować się po prawej stronie pistoletu, patrząc od strony rękojeści i powinny być podparte 

na podporze wspierającej rękojeść broni (podpora o wysokość 31mm) – szerokość 1 magazynka 

30mm, co przy 2 magazynkach daje 60mm; 
- amunicja musi znajdować się po prawej stronie pistoletu patrząc od strony rękojeści (pomiędzy 

podporami o wysokość 22 i 31mm) – pudełko z amunicją na podstawie kwadratu o wymiarze boku 

56mm; 
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- podpory, na których ułożony jest pistolet i magazynki muszą mieć górną krawędź zabezpieczoną 
gumą lub innym materiałem nie powodującym zarysowań na pistolecie i magazynkach. 

 

 

 

Rysunek nr 1 
Wzajemne ułożenie wyposażenia (poglądowy bez zachowania proporcji). 
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               Rysunek nr 2 

Gniazdo na pistolet. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa …………………………………………………………………………………………………..….… 

Adres ………………………………………………………………………………………………...……..……..… 

NIP ………………………………………… REGON …………………………………………… 

PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)  ………………………………………..…. 

tel. …………………………………………  fax. …………………………………………… 

adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………….…………….…… 

Nr rachunku Wykonawcy: 

                                

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na:  

DOSTAWĘ SZAF STALOWYCH DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW, BRONI I WARTOŚCI,  

zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą ofertą: 

 

Część nr 1 – dostawa szaf do przechowywania broni i wartości 

Lp. Przedmiot zamówienia Producent Ilość JM. 

Cena jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość oferty 

brutto  

w PLN 

1. 

Dostawa szaf stalowych do 

przechowywania broni 

krótkiej, klasa S1 – 

jednodrzwiowa bez 

skarbczyka 

 

 
20 szt. 

  

2. 
Dostawa szaf stalowych do 

przechowywania wartości        

ze skarbczykiem,  klasa S1 

 
5 szt. 

  

RAZEM  

Wartość oferty brutto - ………………….………..zł. 

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

Stawka podatku VAT - …………. % 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek). 
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1. Zamówienie zrealizujemy do dnia ……………2019 r. (wpisać jeden z terminów: 31.07.2019 r., 
22.07.2019 r., 15.07.2019 r., 08.07.2019 r. lub 28.06.2019 r.) 

2. Na dostarczone szafy udzielimy …………. miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu 

przyjęcia - przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (wpisać jeden z okresów:  

24 miesiące lub 30 miesięcy lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy). 

3. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczamy    

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

                                                                        (podać imię i nazwisko, numer telefonu) 

 

 

Część nr 2 – dostawa szaf do przechowywania dokumentów 

Lp. Przedmiot zamówienia Producent Ilość JM. 

Cena jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość oferty 

brutto  

w PLN 

1. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - dwudrzwiowa bez 

skarbczyka i zamka 

szyfrowego, klasa A 

 

16 szt. 

  

2. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa bez 

skarbczyka i zamka 

szyfrowego, klasa A 

 

6 szt. 

  

3. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa ze 

skarbczykiem i zamkiem 

szyfrowym,  klasa A 

 

4 szt. 

  

4. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa ze 

skarbczykiem, bez zamka 

szyfrowego, klasa A 

 

10 szt. 

  

5. 
Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa bez 

skarbczyka, klasa B 

 
3 szt. 

  

6. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa z 

jednym skarbczykiem, 

klasa B 

 

5 szt. 

  

7. 

Dostawa szaf stalowych na 

akta - jednodrzwiowa z 

trzema skarbczykami, 

klasa B 

 

2 szt. 

  

RAZEM  
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Wartość oferty brutto - ………………….………..zł. 

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

Stawka podatku VAT - …………. % 

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek). 

1. Zamówienie zrealizujemy do dnia …………2019 r. (wpisać jeden z terminów: 31.07.2019 r., 
22.07.2019 r., 15.07.2019 r., 08.07.2019 r. lub 28.06.2019 r.) 

2. Na dostarczone szafy udzielimy …………. miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu 

przyjęcia - przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (wpisać jeden z okresów:  

24 miesiące lub 30 miesięcy lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy). 

3. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczamy    

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

                                                                        (podać imię i nazwisko, numer telefonu) 

 

Oświadczamy, że: 

1. Oferowane szafy stalowe spełniają wymagania Zamawiającego i posiadają stosowne zezwolenia 

/certyfikaty/, które dołączymy do każdego egzemplarza szafy przy dostawie. 

2. Wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy  

i rozładunku, gwarancji, serwisu - jeżeli dotyczy), jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej 

oferty oraz, że ceny przez nas określone nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia oferty. 

4. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
* 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, treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
7. Zapoznaliśmy się z  wzorem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zawartymi w nim postanowieniami  

i akceptujemy je. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8.  Przedmiot zamówienia wykonam/y samodzielnie / z udziałem podwykonawców (niepotrzebne 

skreślić):  …………………………………………......………………………………………………………………. 
(nazwa podwykonawcy) 

Podwykonawcy/om zostaną powierzone poniższe części zamówienia:  

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

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………. stronach. 

  

[1]
 rozporządzenie 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).  
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10.  Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

10.1. ………………………………………………………… 

10.2. …………………………………………………………. 

 

Osobą/ami uprawnioną/nymi do podpisania umowy jest/są: 

 

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

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

                                  (podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko) 

 

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

      miejscowość                  data          

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

                                                 

            Podpis (podpisy) osób uprawnionych 

                do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

U m o w a  N r . . . . . . / 2 0 1 9  

/ p r o j e k t /  

 

Zawarta w Toruniu w dniu ....................2019 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, 

ul. Okólna 37, NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

Komendant – ……………………………. 

a 

Firmą: …………………...., z siedzibą w …………………………, ul. ………………., …………………………………., 

NIP: ………………., REGON: ………………, zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/ą: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia mniejszej niż 144 tys. euro. 

Określenia użyte w dalszej części umowy oznaczają: 

1. Użytkownik – jednostka lub instytucja wojskowa użytkująca przedmiot zamówienia. 

2. Odbiorca – Jednostka Wojskowa odbierająca przedmiot zamówienia. 

3. Sprzęt, Wyrób – przedmiot zamówienia. 

§ 1. 

 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa …… sztuk szaf stalowych do przechowywania 

dokumentów / broni / wartości wyszczególnionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych (WE-T) – stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy (produkcja nie wcześniej niż  

2019 r.), nieużywany, nieregenerowany oraz wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób 

trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej szafy aktualny certyfikat potwierdzający klasę 

odporności szafy na włamanie oraz kartę gwarancyjną. 

§ 2. 

 WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie na kwotę 

brutto: …………… zł. (słownie: …………………………………. złotych). 

2. Wyszczególnienie asortymentu: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Producent Ilość JM. 

Cena 

jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość oferty 

brutto  

w PLN 

1. 
Szafa stalowa do przechowywania 

broni krótkiej, klasa S1, 

jednodrzwiowa bez skarbczyka 

 

 
20 szt. 

  

2. Szafa stalowa na akta,  16 szt.   
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dwudrzwiowa bez skarbczyka  

i zamka szyfrowego, klasa A 

3. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa bez skarbczyka  

i zamka szyfrowego, klasa A 

 
6 szt. 

  

4. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa ze skarbczykiem  

i zamkiem szyfrowym,  klasa A 

 
4 szt. 

  

5. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa ze skarbczykiem, 

bez zamka szyfrowego, klasa A 

 
10 szt. 

  

6. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa bez skarbczyka, 

klasa B 

 
3 szt. 

  

7. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa z jednym 

skarbczykiem, klasa B 

 
5 szt. 

  

8. 
Szafa stalowa na akta, 

jednodrzwiowa z trzema 

skarbczykami, klasa B 

 
2 szt. 

  

9. 
Szafa stalowa do przechowywania 

wartości ze skarbczykiem,  klasa 

S1 

 
5 szt. 

  

RAZEM  

 

3. Stawka podatku VAT - ………. %. 

4. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym  

w szczególności: koszt transportu do Zamawiającego i rozładunku, koszt udzielenia gwarancji, 

ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia oraz inne czynniki cenotwórcze mające 

wpływ na realizację przedmiotu umowy i jest stała przez okres obowiązywania umowy. 

§ 3. 

 TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 

Dostawa ………. sztuk szaf stalowych do przechowywania …………………do dnia ……………...2019 r. 

§ 4. 

MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY 
1. W ramach umowy Wykonawca dostarczy szafy stalowe do przechowywania broni i dwudrzwiowe szafy 

na dokumenty do siedziby Odbiorcy (Magazyn 12 WOG, Inowrocław, ul. Jacewska 73), pozostałe szafy 

do siedziby Odbiorcy (12 WOG w Toruniu, ul. Okólna 37), na swój koszt, ryzyko oraz własnym 

transportem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Odbiorcę o gotowości dostawy sprzętu  

z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem wraz z przedstawieniem propozycji odnośnie terminu 

dokonania przekazania, o którym mowa w § 3. Dostawę należy wcześniej awizować faksem na numer 

261 433 660 oraz uzgodnić szczegóły przekazania z przedstawicielem Zamawiającego w Inowrocławiu -  

p. Robert WITUŁA, tel. 518 984 566 lub  w Toruniu – p. Michał MIŁKOWSKI, tel. 660 663 669,  

sł. 261 433 479 lub 261 433 509. 
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3. Odbiorca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 2, ma obowiązek potwierdzenia terminu odbioru sprzętu, ewentualnie zaproponowania 

uzasadnionego przesunięcia tego terminu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu.  

§ 5.  

 DOSTAWA I ODBIÓR 
1. Wykonawca w uzgodnionym terminie dostarczy przedmiot umowy do wyznaczonego miejsca, na swój 

koszt i własnymi środkami wraz z kopią faktury oraz wymaganymi certyfikatami. 

2. Do każdej szafy stalowej Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną z informacją o warunkach udzielonej 

gwarancji oraz o sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury 

gwarancyjnej. 

3. Potwierdzeniem odbioru dostarczonych wyrobów będą „Protokoły przyjęcia – przekazania”. Protokoły te 

muszą być podpisane przez przedstawicieli/a odbiorcy i Wykonawcy. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać: 

4.1. Pieczęć nagłówkową Wykonawcy; 

4.2. Numer, datę i podstawę (nr umowy) sporządzenia protokołu; 

4.3. Pełne nazwy Wykonawcy i Odbiorcy sprzętu; 

4.4. Wyszczególnienie przekazywanych wyrobów zgodnie z przedmiotem umowy, wynikającym  

z § 1, ust. 1, z podaniem jego ilości oraz wartości; 

4.5. Imiona i nazwiska oraz podpisy osób dokonujących czynności przyjęcia-przekazania wyrobów; 

4.6. Datę przekazania wyrobów. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia, itp.) za wyroby do czasu formalnego  

i skutecznego przyjęcia przez Odbiorcę.  

6. Datę podpisania „Protokołu przyjęcia – przekazania”, przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania 

dostawy. 

7. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony z chwilą skutecznego przekazania go 

Odbiorcy wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 1, 2 i 3. 

8. Odbiorca wyrobów, na podstawie otrzymanych dokumentów, dokonuje przyjęcia wyrobów na ewidencję 

Sił Zbrojnych, przesyłając do Zamawiającego 1 egz. dokumentu finansowego (PZ) potwierdzającego 

przyjęcie sprzętu.  

§ 6. 

KLAUZULA JAKOŚCIOWA 

1. Odbiór jakościowy i ilościowy odbywać się będzie w miejscu dostawy przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego. 

2. Spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego za pomocą: kart katalogowych producenta oraz 

certyfikatów Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

3.  W przypadku, gdy potwierdzenie wymaganych parametrów na określony przez Zamawiającego okres 

/min. do 2021 roku/ jest niemożliwe, Wykonawca składa oświadczenie o dostarczeniu w określonym 

czasie nowych dokumentów opublikowanych przez  Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

§ 7. 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca na podstawie złożonej oferty udziela na dostarczone wyroby gwarancji wynoszącej  ……. 

miesięcy/ce na użytkowanie, zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych. 

2. Termin gwarancji liczony jest od daty przyjęcia wyrobu przez Zamawiającego/Odbiorcę wskazanej 

na protokole  przyjęcia – przekazania.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do opakowania i zakonserwowania wyrobów metodą zapewniającą 

zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu oraz 

przechowywania w warunkach magazynowych przez okres  udzielonej gwarancji.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zawierające numery identyfikacyjne wyrobu, 

indywidualnie dla każdego egzemplarza. Karty gwarancyjne należy dołączyć do kompletu dokumentacji 

każdej szafy wraz z wzorem „Protokołu reklamacji”.  

5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części i podzespołów powstającego w wyniku  ich 

eksploatacji. 
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6. Karty gwarancyjne (dokumenty gwarancyjne) nie mogą zawierać następujących zapisów: 

1) sprzecznych z niniejszą umową,  

2) nakładających na Zamawiającego bądź Użytkownika dodatkowe obowiązki, które nie są 

przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązki których wykonanie wiązałoby się   

z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego bądź Użytkownika,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy  

(np.: uzależnienie gwarancji od wykonywania dodatkowo płatnych przeglądów); 

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem odpowiedzialności 

Wykonawcy pod rygorem ich nieważności, chyba że niniejsza umowa przewiduje inny skutek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego lub Użytkowników do: 

1) zapewnienia wykonania w okresie gwarancji napraw i serwisu wszystkich elementów wyrobów, na 

własny koszt u Użytkownika (użytkownik: Jednostka Wojskowa lub Instytucja, która będzie 

eksploatowała dostarczony wyrób) lub miejscu przez niego wskazanym, gdzie będzie użytkowany 

wyrób (nieodpłatnie) w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego 

zgłoszenia. 

8. W razie stwierdzenia w momencie dostawy lub podczas eksploatacji wad w wyrobie lub niezgodności 

wyrobu z umową niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego 

lub Użytkownika wymienić go na nowy, pełnowartościowy, wolny od wad. 

9. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów.  

10. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę zataił.  

11. Aktualny Użytkownik wyrobu jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do egzekwowania wszelkich 

warunków wynikających z gwarancji lub rękojmi zgodnie z treścią niniejszej umowy. 

12. O wadzie fizycznej wyrobów Użytkownik zawiadamia Zamawiającego i Wykonawcę w chwili ujawnienia 

w nich wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.  

13. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez Zamawiającego lub Użytkownika, 

przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. Przekazanie protokołu w terminie 

późniejszym nie powoduje negatywnych skutków dla Zamawiającego, w szczególności nie powoduje 

utraty roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji. 

14. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym wyrobie, Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty jego otrzymania; 

2) usunie wadę na terenie RP w terminie 14 kalendarzowych dni licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji”; 

3) dostarczy wyrób wolny od wad do miejsca, w którym wadę ujawniono. Transport wadliwego wyrobu 

do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. 

15. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad wyrobów jednostka użytkująca nie 

mogła z nich korzystać. 

16. W przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia wad wyrobu, Wykonawca na własny koszt, bez 

żadnej dopłaty nawet gdyby ceny uległy zmianie,  dostarczy i wymieni go na nowy wolny od wad  

u Użytkownika w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia lub 

„Protokołu reklamacji”. Na nowy wolny od wad wyrób Wykonawca udziela gwarancji stosownie do 

zapisu ust.1. Termin gwarancji będzie liczony na nowo od daty odbioru przez Zamawiającego wyrobu 

wolnego od wad. 

17. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie 

od uprawnień wynikających z rękojmi.  

18. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z wyłączeniem art. 557, 560 § 4,  561 § 3, 561, 563, 

568 § 2, 573.   

Jeżeli Wykonawca zaoferował gwarancję dłuższą niż okres rękojmi to okres rękojmi wydłuża się do końca 

okresu gwarancji. 
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§ 8.  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według wartości uzgodnionej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wyrobów 

stanowiących przedmiot umowy oraz oryginałów następujących dokumentów: 

2.1. faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej numer i przedmiot umowy zgodnie z § 1 

niniejszej umowy; 

2.2. „Protokołu przyjęcia – przekazania” przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 3 umowy; 

3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości 

należności wynikającej z danej faktury do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy 

się od dnia ich uzupełnienia. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dostarczyć w terminie wykonania umowy. 

§ 9.  

SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy:  ……………………………………………… w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zapłatę za zrealizowaną część zamówienia.  

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej  

w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z terminu zapłaty, Wykonawca może naliczyć odsetki 

ustawowe. 

§ 10.  

KARY UMOWNE 
1.   Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych 

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają 

odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. 

2.  Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Wykonawcy kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2.2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 

od Zamawiającego kwotę brutto równą 15% wartości niezrealizowanej części umowy. 

3.  W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 2.1 i 2.2 Zamawiający wystawi notę obciążającą 

Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 

4.  Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody to 

Strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje 

roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez Stronę drugą.   

5.  Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz 

uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie 

postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.  

6.  Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,  

w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający potrąca  

w trybie natychmiastowym należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy,  

o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.  

7.  Wykonawca w przypadku opóźnienia w zapłacie kary przez Zamawiającego będzie dochodzić zapłaty 
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odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 11.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa 

w § 3 lub niespełnienia w tym terminie warunków, o których mowa w § 8 ust. 2, Zamawiającemu 

przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczanie kar umownych przewidzianych  

w § 10 umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego i naliczenia kary umownej przewidzianej w § 10 pkt 2.3 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy, w przypadkach szczególnych, 

podyktowanych interesem Sił Zbrojnych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 12.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) wynosi: …………… zł. (słownie: …………………..) 

i zostało wniesione w formie ………………, potwierdzenie którego stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone niezwłocznie po wykonaniu umowy, po 
otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 10 i 11 
niniejszej umowy. 

§ 13.  

WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego 

bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

§ 14.  

KOOPERANCI 

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

§ 15.  

INNE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanych w trakcie przyjmowania dostaw 

przez Służbę Dyżurną Odbiorcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: 

 Kodeksu Cywilnego; 

 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania 

pisemnej formy - uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej nieważności. 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 10 dni przed terminem, określonym w § 3, o stanie realizacji 

umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

6. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

dla każdej ze Stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

 

 

 

 



Nr referencyjny P/14/IW/19 

Str. 30 / 30 

       Załączniki: 

       - Nr 1 – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne na …….. str. 

       - Nr 2 – Kopia potwierdzenia wniesienia ZNWU. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

UZGODNIONO: 
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Załącznik Nr  4 do SIWZ 

…………………………………… 

pieczęć firmowa 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa szaf stalowych do przechowywania broni, dokumentów i wartości 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 

ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ. 

 

…………….……., dnia ………….…………. r.  

     (miejscowość)       ………………………………………… 

                                                                              (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

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

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

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……., dnia ………………….…. r.  

     (miejscowość)       ………………………………………… 

                                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

      (miejscowość)       ………………………………………… 

                                                                               (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

      (miejscowość) 

       ………………………………………… 

                                                                               (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia …………………. r.  

      (miejscowość) 

       ………………………………………… 

                                                                               (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

         Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego o nr. referencyjnym: P/14/IW/19, 

którego przedmiotem jest: Dostawa szaf stalowych do przechowywania broni, dokumentów  

i wartości, 

prowadzonym przez 12 WOG Toruń, oświadczam/y, że: 

 nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

UWAGA: 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

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

                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy /Wykonawców)  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić. 

 

UWAGA: 

 W przypadku składania oferty przez Konsorcjum  – oświadczenie składa każdy z członków Konsorcjum. 

 


