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WARUNKI PRZETARGU, 
 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPRZĘT WOJSKOWY 
 

MODYFIKACJA 1 – 24.05.2019 r. (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym) 
MODYFIKACJA 2-29.05.2019 r. (ZMIANY zaznaczone kolorem NIEBIESKIM w załączniku nr 2 

Projekt umowy str. 14-18) 
 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
 
 

 

DOSTAWA  GĄSIENIC DO PODWOZIA GM-575  
ZESTAWU ZSU-23- 4. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Warunków Przetargu: 

Nr 1 – Formularz ofertowy. 

Nr 2 – Projekt umowy z Klauzula jakościową. 

Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Nr 5 – Oświadczenie o obowiązku podatkowym. 

Nr 6 – Wykaz dostaw. 
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ZAMAWIAJĄCY: 
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 
87-100 Toruń, ul. Okólna 37 
tel. 261 433 540, faks: 261 433 660 
e-mail: 12wog@ron.mil.pl   
Adres internetowy: www.12wog.wp.mil.pl  

zaprasza do składania ofert: 

w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu” na podstawie art. 701 Kodeksu 
Cywilnego i § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności  
i bezpieczeństwa” o wartości nieprzekraczającej 443 000 euro, w związku z art. 131b ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 tj.).  

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gąsienic do podwozia GM-575 zestawu  

ZSU-23-4 w ilości 6 kpl. (12 taśm), nr katalogowy 575.12.40.014. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się 

niewystarczające, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości lub 

zawarcie umowy warunkowej w zakresie brakujących środków finansowych lub 

zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty). 

2. Wymagania w zakresie jakości wyrobu: 

2.1. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, kategorii I (pierwszej), 

2.2. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte  

w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej,  

2.3. Wyroby będą zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu poprzez 

opakowanie, 

2.4. Dostarczone wyroby podlegać będą odbiorowi przez wyznaczone terytorialnie 

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w zakresie AQAP 2131 wydanie C, 

wersja 1 z pominięciem fazy projektowania.  

3. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania/reklamacji: 

3.1.  Na zamawiane wyroby Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu co najmniej 

24 miesięcznej gwarancji dla wyrobów, licząc od daty podpisania „Protokołu 

przyjęcia – przekazania” przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy, 

3.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyroby do czasu ich formalnego przyjęcia 

przez Odbiorcę, tj. podpisania w/w protokołu przez przedstawiciela Wykonawcy  

i Odbiorcy, 

3.3. Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy składowe zamówienia, zarówno 

wyprodukowane przez Wykonawcę, jak również nabyte od kooperantów 

(podwykonawców), 

3.4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli te wady ujawniły się w okresie 

gwarancji, 

3.5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów 

Wykonawca dokona bezpłatnie, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 

3.6. Protokoły reklamacyjne wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi dokumentami 

normatywnymi w 2 egz. (jeden dla Dostawcy drugi dla Szefa Służby WOG 

terytorialnie odpowiedzialnego za zaopatrzenie JW. użytkującej dostarczony sprzęt, 

mailto:12wog@ron.mil.pl
http://www.12wog.wp.mil.pl/
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zgodnie z „Instrukcją zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego w SZ RP. 

Zasady ogólne. DU-4.22.13(A). 

4. Zakres wymagań jakościowych: 

4.1   System zarządzania jakością Wykonawcy powinien spełniać wymagania zawarte 

w PN-EN ISO 9001:2015, 

4.2 Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości 

realizowanemu przez wskazane RPW zgodnie z wymaganiami AQAP 2131 wydanie 

C, wersja 1 zgodnie z Klauzula Jakościową Nr 8/SSUiE/2019 r. stanowiącej 

załącznik do projektu umowy, 

4.3 Wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone 

uzgodnione  z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające 

z umowy, które umożliwią nadzorowanie jakości u podwykonawcy, w tym 

prowadzenie procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) w przypadku realizacji 

umów z podwykonawcami zagranicznymi. 

5. Wymagania w zakresie oznakowania kodem kreskowym wyrobów: 

Na podstawie § 2 pkt 5 Decyzji Nr 3/MON z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 

dostarczonych do resortu obrony narodowej odstępuje się od określenia wymagań na 

znakowanie kodem kreskowym wyrobów.  

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Karty wyrobu”, której wzór określa 

załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 

dostarczonych do resortu obrony narodowej. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do 

odbiorcy wymienionego w Części III pkt. 2 Warunków Przetargu.  

II. Składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

III. Termin i miejsce realizacji umowy: 
1. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 29.11.2019 r. 

2. Miejsce dostawy: 3 Regionalna Baza Logistyczna – Rejonowe Warsztaty Techniczne 

Żurawica. 

IV. Części realizacji umowy, jakie mogą być powierzone podwykonawcom: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części umowy podwykonawcom.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres czynności oraz podmioty, 

którym zamierza powierzyć wykonanie części umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
1.1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności, związanej  

z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania: 

Wymagane do potwierdzenia: 

1.1.1. Aktualna koncesja uzyskana w myśl Ustawy z dnia 22 czerwca  

2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 

290 z późn. zm.), 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem  technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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 Wymagane do potwierdzenia: 

1.2.1. Wykonawca wykaże się przynajmniej realizacją jednej dostawy sprzętu 

będącego przedmiotem zamówienia w zakresie komponentów oraz części 

zamiennych do wozów bojowych w ostatnich 3 latach. 

1.2.2. Aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania 

zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 wymaganego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 07 grudnia 2001 r.  

w sprawie systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, 

amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

(Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1730 z późn. zm.). 

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Wymagane do potwierdzenia:   

Wykonawca wykaże, że jego zdolność finansowa lub kredytowa w okresie 1 miesiąca 

przed terminem otwarcia ofert była na poziomie co najmniej 400 000,00 zł. 

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Wymagane do potwierdzenia: 

1.4.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do Warunków Przetargu, 

1.4.2. Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt V Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia działalności lub czynności 
związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania: 

1.1.1. Koncesję uzyskana w myśl Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 290 z późn. zm.), 

1.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny  
z załącznikiem nr 3 do Warunków Przetargu.  

Uwaga: 

W przypadku, gdy Zamawiający pominął jakikolwiek z dokumentów wymaganych do 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności 
związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 355 § 2 K. C. do załączenia takiego 
dokumentu (dokumentów) do oferty.   

1.2. W zakresie posiadania wiedzy lub doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia: 
1.2.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
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przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,  

a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

spełniający warunek określony w Części V ppkt 1.2. i zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do Warunków Przetargu, 

1.2.2. Certyfikat o wdrożeniu systemu zarządzana jakością spełniającego 
wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015, 

1.3. W zakresie potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1.3.1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w okresie 1 miesiąca przed terminem otwarcia ofert, 

zgodnie z wymogiem zawartym w Części V ppkt. 1.3 Warunków Przetargu. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie 

opisanego warunku udziału w postępowaniu. 

1.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.4. W zakresie wykazania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca 

wraz z ofertą złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do Warunków Przetargu. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że: 

2.1.  W przypadku kopii należy udostępnić na każde żądanie Zamawiającego oryginały 

dokumentów do wglądu: 

2.2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dokumenty winny być przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone odpowiednio:  

2.2.1. zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), 

2.2.2.przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju Wykonawcy, za zgodność  

z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania. Dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez 

tłumacza przysięgłego i potwierdzony zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia następujących dokumentów 

(oświadczeń): 

3.1. Oświadczenia woli (formularz) o treści zgodnej z wzorem określonym  

w Załączniku Nr 1 do Warunków Przetargu, 

3.2. Umowy w sprawie wspólnej realizacji zamówienia oraz pełnomocnictwa (jeżeli 

takie występuje) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia, w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie  

o realizację zamówienia; 

3.3.  Pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje); 

3.4.  Wykazu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, niepodlegających 

ujawnieniu (jeżeli występują). 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie wymagań  na 

dzień złożenia ofert. 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej. 

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów 

Warunków Przetargu. Treść pytań lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem lub 

drogą elektroniczną musi zostać niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres Zamawiającego, tj. 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 87-100 

Toruń, ul. Okólna 37 lub e-mail oraz fax wskazane w preambule Warunków Przetargu. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu, 

Zamawiający: 

4.1. Jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom na stronie 

internetowej, którym doręczono Warunki Przetargu, bez ujawniania źródła 

zapytania; 

4.2. Może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić Warunki 

Przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom na stronie internetowej, którym przekazano Warunki 

Przetargu; 

4.3. Przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich 

składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających 

ze zmiany Warunków Przetargu; 

4.4. Niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano Warunki 

Przetargu o przedłużeniu terminu składania ofert; 

4.5. Nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści 

Warunków Przetargu wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze 

przed terminem składania ofert.   

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się  

z Wykonawcami jest: Wiesław KNAP, tel. 261 433 271, faks 261 433 660. 

2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00–14.30. 

IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 
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1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości 

złożenia oferty wariantowej. 

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz 

podmioty te występujące wspólnie. 

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie 

z niniejszymi Warunkami Przetargu na formularzu o treści zgodnej z określoną we 

wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Przetargu. 

4. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć: 

4.1. Napisem „Oferta” i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie 

dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 

Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została 

oferta złożona, 

4.2. Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci), 

4.3. Napisem „Nie otwierać przed dniem 31.05.2019 r. godz. 10:30”.  

Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę 

podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy 

może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. W przypadku oferty 

wspólnej należy wymienić z nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę 

wspólną. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie właściwym dla 

formy organizacyjnej Wykonawcy. 

6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, 

muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 5. Wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami powinny być ponumerowane. 

7. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem 

lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt 5. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed 

upływem terminu do jej złożenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niepodlegających ujawnieniu 

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 

a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych. 

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może zastrzec 

wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – 

z zastrzeżeniem,  

że informacje te podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby Komisji 

oraz instytucji resortu obrony narodowej. 

11. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez 

zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości  co do jej prawdziwości. 

X.  Miejsce i termin składania ofert: 
1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 poniżej oraz właściwy stan 

opakowania i zabezpieczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który na własne 
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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 

w Kancelarii 12 WOG w bud. nr 97, pok. nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 

do 15.00 lub przesłać pocztą na adres 12 WOG. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r. o godzinie 10:00 – dotyczy to 

również ofert   złożonych inaczej niż osobiście. 

4. Oferty złożone po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom, bez ich 

otwierania.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.05.2019 r. o godzinie 10:30 

w budynku nr 97, pok. 22. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.12wog.wp.mil.pl  

informacje dotyczące: 

6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

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). 

Xl. Termin związania ofertą: 

Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni, licząc od ostatecznego terminu złożenia ofert. 

XII.  Tryb oceny ofert i zasady ich odrzucenia: 
1.Oceny ofert dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

3.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie nie złożyli dokumentów  

i oświadczeń, o których mowa w części VI ust. 1 niniejszych Warunków Przetargu, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  i podstaw wykluczenia 

lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

pod rygorem odrzucenia oferty. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

4.1. treść oferty nie odpowiada treści Warunków Przetargu, 

4.2. została złożona w formie innej niż pisemna, 

4.3. została sporządzona w języku innym niż język polski, 

4.4. nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy, 

4.5. Wykonawca posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi po 
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stronie Zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, 

4.6. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

4.7. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny i wyboru oferty: 
1. Cena oferty to całkowita cena (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty winna zostać obliczona jako suma iloczynów ilości i cen jednostkowych 

brutto oferowanych wyrobów. Tak wyliczona cena stanowi podstawę oceny  

i porównania ofert. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do 

pełnych groszy).  

4. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. 

5. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych Warun-

kach Przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryterium oceny ofert 

określonego  

w pkt 7. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania po stronie 

Zamawiającego obowiązku podatkowego lub celnego, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do określonej w niej ceny podatki i cło, które miałby obowiązek zapłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami –  Wykonawca zobowiązany jest do oferty 

załączyć oświadczenie zawarte w Załącznik nr 5 Warunków Przetargu. 

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

7.1 Cena o znaczeniu 100%. 

8. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych wg 

zasady: 

cena oferty najkorzystniejszej 

cena = ———————————— x 100 

cena oferty badanej 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców na stronie 

internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

12. Za termin dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego uważa się datę umieszczenia 

informacji na stronie internetowej Zamawiającego, zawierającego zawiadomienie,  

o którym mowa w pkt 11, w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego 

treścią. 

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpie-

czenia wykonania umowy lub nie podpisze umowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego zostanie wybrana oferta następna w kolejności po najkorzystniejszej, 

bez przeprowadzania ponownej jej oceny. 

XIV. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
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a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zostały złożone dwukrotnie oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie, 

c) Zamawiający odwołał ogłoszenie i Warunki Przetargu, 

d) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia 
tej kwoty,  

e) Postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem Warunków przetargu  
i obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy, 

f) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie było można 
wcześniej przewidzieć, 

g) Umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

O zamknięciu (unieważnieniu) postępowania Zamawiający zawiadomi informacją 
umieszczoną na stronie internetowej, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) W przypadku, o którym mowa w ppkt.  c niniejszej Części - otrzymali Warunki 
Przetargu, 

b) Złożyli oferty. 

XV. Wykluczenie Wykonawców z postępowania. 
       Szczegółowy opis przesłanek wykluczenia zgodnie z art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 

ppkt 1)  ustawy PZP (Dz.U. 2018 poz. 1986 tj.). 

XVI.  Warunki, jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy: 
1. Stawienie się do podpisania umowy przez Wykonawcę w sposób lub w osobach 

innych niż wynika to z przedstawionych dokumentów lub bez właściwego 

pełnomocnictwa, uniemożliwi podpisanie umowy w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Zamawiający uzna takie działanie za uchylanie się przez Wykonawcę 

od podpisania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy. 

3. Zabezpieczenie wykonania umowy należy wnieść przed dniem podpisania umowy, 

wskazanym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 148 ustawy PZP.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę 

przelewu bankowego na konto NBP 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 - (nr referencyjny postępowania 

U/25/IW/19).  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu 

należy zdeponować w Kancelarii 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7:00 do 

14:00 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy. 

Wniesione zabezpieczenie należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 4. 

6.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu 

powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

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

Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, 

płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
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8.    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. 

9.   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.  

XVII. Postanowienia końcowe: 
1. Przed upływem terminu złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

oraz odwołania Warunków Przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą Wykonawcy, wprowadzenia po 

wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy. 

3. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeżeniem, że: 

3.1 Protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających 

ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, 

3.2 Protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa  

w ppkt 3.1, 

3.3 Protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

zamknięciu postępowania. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z naruszeniem przepisów ustawy z dnia  

22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2012, poz. 1017 tj.), Zamawiający ze 

względu na unormowania art. 36 i następnych wyżej wymienionej ustawy, powiadomi  

o tym właściwe organy. 

 

 

 Przewodniczący Wiesław KNAP                                 .................................. 

 Sekretarz komisji Lech CZAPLA                                     ................................... 

 Członek komisji Kazimierz CENTLEWSKI                   ………………………… 

               Krzysztof MILIŃSKI                            …………………………. 
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Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu  

 

WYKONAWCA  
    (pieczęć) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego i 
§ 17 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” na 

zadanie: 

DOSTAWA GĄSIENIC DO PODWOZIA GM-575 ZESTAWU ZSU-23-4    

 
firma ………………………………………………………………………………………………………… 

 

z siedzibą (adres, kod, miejscowość) …………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

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

 

e-mail: ……………………………………… 

 

Nr rachunku bankowego: 

                          

 

oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, 
obliczonej wg zasad opisanych w Warunkach Przetargu: 

L.p. Nazwa sprzętu 
Ilość 

taśm (szt.) 

Cena jednostkowa 
brutto 

(1 taśma) 

Łączna wartość 
brutto 

1. 
Gąsienica do podwozia 

GM-575  
zestawu ZSU-23-4 

 
121   

 

Cena oferty (brutto): .................................................... zł.  

Słownie złotych: ................................................................................................................ 

Stawka podatku VAT ................. % 

W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 
podstawy prawne stosowania takich stawek. 

Umowę zrealizujemy w terminie do dnia: ......................................... 

Na dostarczony sprzęt udzielamy gwarancji w wymiarze…… 

Oświadczamy, że: 

                                                 
1 6 kpl. 
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1. Spełniamy wymagania zawarte w Warunkach Przetargu. 

2. Spełniamy wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnych (Dz. U. Nr 152 poz. 1730 z późn. zm.). 

3. Zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone w Warunkach Przetargu. 

4. Wybór naszej oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić (niepotrzebne skreślić) do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.2 

  (Jeżeli będzie prowadzić to należy podać nazwę wyrobu, którego dotyczy oraz wartość bez  kwoty 

podatku). 

5. Zapoznaliśmy się z niniejszymi Warunkami Przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
posiedliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

6. Projekt umowy (załącznik nr 2 do WP) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas 
zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w nim warunkach, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarcia 
umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu. 

9. Dostawę zamierzamy wykonać sami – bez udziału podwykonawców. 

(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu należy wskazać 
zakres czynności oraz podmioty, którym zamierza powierzyć wykonanie części umowy). 

10. Osobami uprawnionymi do podpisania umowy są: 

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

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

                  

 

 

..................................    ..................... 
            miejscowość                          data 

                                                 
2 Oświadczenie zgodne ze wzorem zawartym w złączniku nr 5 do Warunków Przetargu. 

( należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko) 
 

......................................………................                                                                                            
Podpis (podpisy) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do Warunków Przetargu 

Umowa Nr ……….…/2019(projekt) 

 

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

Skarbem Państwa - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu, kod 
pocztowy 87-100, 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: 

……………………………. - p. …………………………..3 

 

 Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie § 17 
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.” w trybie 
„przetargu” oraz zgodnie z art. 701 Kodeksu Cywilnego. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa gąsienic do podwozia GM-575 zestawu 
ZSU-23-4 w ilości 6 kpl. (12 taśm), nr katalogowy 575.12.40.014, o parametrach zgodnych  
z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych 
i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

§ 2 

WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie na 
kwotę brutto: …………… zł. (słownie: …………………………), przy zastosowaniu ceny 
jednostkowej brutto: …………… zł.  

2.  Stawka podatku VAT ……%. 

3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres 
obowiązywania umowy. 

§ 3  

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Nieprzekraczalny termin wykonania umowy: do dnia 29.11.2019 r. 

§ 4  

MIEJSCE DOSTAWY 

1. W ramach umowy Wykonawca dostarczy sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy do 
siedziby Odbiorcy 3 Regionalna Baza Logistyczna – Rejonowe Warsztaty Techniczne Żurawica, 
na swój koszt i odpowiedzialność. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Odbiorcę o gotowości dostawy sprzętu z minimum 5-
dniowym wyprzedzeniem wraz z przedstawieniem propozycji odnośnie terminu dokonania 

                                                 
3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Spółkę prawa handlowego nastąpi zmian nagłówka 

zgodnie  z zapisami zawartymi w  art. 374 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r. nr 94, 
poz. 505) z zastrzeżeniem § 4 
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odbioru. Dostawę należy wcześniej awizować faksem na numer 261 171 803 oraz uzgodnić 
szczegóły z Ekspedycją Odbiorcy, tel. 261 171 810 

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. 

§ 5  

WYMAGANIA TECHNICZNE I ODBIÓR JAKOŚCIOWY 

1. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, kategorii I (pierwszej) i będą spełniać wymagania 
techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej. 

2. Odbioru jakościowego oraz ilościowego sprzętu przed dostawą do Odbiorcy dokona w obecności 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przedstawiciel wskazanego Rejonowego 
Przedstawicielstwa Wojskowego, zwanego dalej „RPW”. Fakt dokonania odbioru wojskowego 
wyrobów, potwierdzony zostanie „Protokołem odbioru” podpisanym przez przedstawiciela RPW 
i Wykonawcy.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca ustali z RPW sposób i zasady odbioru 
wojskowego oraz zgłosi przedmiot umowy do odbioru wojskowego z takim wyliczeniem, aby 
dostarczyć go Odbiorcy w terminie określonym w § 3 umowy. 

4. Klauzula Jakościowa Nr 8/SSUiE/2019 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 6 

DOSTAWA I ODBIÓR 

1. Na podstawie § 2 pkt 5 Decyzji Nr 3/MON z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych 
określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do 
resortu obrony narodowej odstępuje się od określenia wymagań na znakowanie kodem 
kreskowym wyrobów.  

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Karty wyrobu, której wzór określa załącznik nr 6 do 
Decyzji Nr 3/MON z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w 
zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej 
(format MS Excel) do odbiorcy wymienionego w § 4. 

2. Strony ustalają, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie 
przekaże go Odbiorcy, tj. na podstawie „Protokołu przyjęcia – przekazania” podpisanego przez 
przedstawiciela/i Odbiorcy i Wykonawcy. 

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

4. Przedmiot umowy musi być dostarczony do Odbiorcy wraz z kopią faktury, kopią „Protokołu 
odbioru” przez RPW, kartą gwarancyjną oraz Deklaracją zgodności w zakresie OiB w trybie I 
(pierwszym) wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 
zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 
Nr 235 poz. 1700 z późn. zm.), zawierającą oświadczenie stwierdzające na jego własną 
odpowiedzialność, że wyrób obronny jest zgodny z obowiązującą dokumentacją do produkcji 
seryjnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu. 
Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy (braki i wady powstałe  
w czasie transportu). 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………………… gwarancji na przedmiot umowy, 
licząc od daty podpisania „Protokołu przyjęcia – przekazania” przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Odbiorcy. 



Nr referencyjny U/25/IW/19 
 

Strona 16 z 24 
 

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym sprzęcie, 
i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, 
jeżeli dostarczony sprzęt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby 
trzeciej, ma wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, 
nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie 
niezupełnym. 

3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji w dostarczonym sprzęcie 
Użytkownik (jednostka resortu ON)  sporządzi i prześle faxem na numer …………………… oraz 
pisemnie „Protokół reklamacji”, niezwłocznie po ich wykryciu. „Protokół reklamacji” wykonuje 
Użytkownik w 2 egz. zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi i przekazuje je dla 
Wykonawcy oraz Szefa Służby WOG terytorialnie odpowiedzialnego za zaopatrzenie JW. 
użytkującej sprzęt zgodnie z „Instrukcją zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego w SZ RP. 
Zasady ogólne” DU-4.22.13.(A).  

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. 
sprzęt w opakowaniu zbiorczym) Odbiorca/Użytkownik zawiadomi Wykonawcę o wadzie 
w terminie do 30 dni od jej wykrycia daty odbioru w sposób wskazany w ust. 3. 

5. Wykonawca rozpatrzy protokół, o którym mowa w ust. 3 w terminie do 7 dni roboczych od jego 
otrzymania. W przypadku uznania wady oraz naprawi przedmiot umowy lub wymieni go na nowy 
wolny od wad w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy lecz nie dłużej niż w ciągu 30 dni 
roboczych. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy podlegającego 
naprawie gwarancyjnej, do miejsca naprawy i po naprawie do użytkownika oraz ponosi wszelkie 
skutki utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od jego przyjęcia do naprawy, do odebrania 
przez Użytkownika, chyba, że wada powstała na skutek działania Użytkownika. 

7. Wymiany przedmiotu umowy lub jego naprawy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet 
gdyby ceny uległy zmianie. W sytuacjach szczególnych, kiedy dotrzymanie terminu nie będzie 
możliwe z przyczyn wynikających z technologii produkcji lub dostawy zagranicznych 
komponentów, ostateczny termin realizacji obowiązków gwaranta będzie każdorazowo ustalany  
z Użytkownikiem z powiadomieniem Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad fizycznych w okresie gwarancji poza granicami RP, 
Użytkownik dostarczy niesprawny wyrób (lub jego elementy składowe) na teren RP. Wykonawca 
usunie niesprawności, powiadomi Użytkownika oraz Zamawiającego o gotowości wyrobu do 
odbioru po naprawie i dostarczy na własny koszt sprawny wyrób w miejsce na terenie RP 
wskazane przez Użytkownika. 

9. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. W pozostałych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Użytkownik nie mógł korzystać 
z przedmiotu umowy. 

10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawności powstałych z winy Użytkownika  
w szczególności  w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzenia przedmiotu umowy, 
nieprzestrzegania zaleceń obsługi urządzenia, działań osób postronnych i nieprzeszkolonych w 
zakresie obsługi urządzenia. 

§ 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 gąsienic 
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 § 6 ust. 2 umowy; 

2.3. „Protokołu odbioru”, określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
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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 
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. 

§ 10  
WIERZYTELNOŚCI 

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

§ 11  
KARY UMOWNE 

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

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 
od Wykonawcy kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia 
dostawy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie 
od Zamawiającego kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający wystawi notę 
obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar 
umownych.  

5. 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.   

6. 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.  

7. 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.  

8. Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego będzie dochodzić zapłaty 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 12 
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 § 11 ust.1 umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 
wskazanych w zdaniu poprzednim po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
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prawidłowego wykonywania postanowień Umowy oraz udzieleniu dodatkowego 30-dniowego 
terminu do usunięcia naruszeń. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Zamawiającego i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 11 ust. 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. 

§ 13 
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. 

§ 14 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi …% wartości brutto umowy : ……..zł., 
(słownie: ……………………). 

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 § 11 i 12 niniejszej umowy. 

§ 15 
INNE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanych w trakcie przyjmowania 
dostaw przez Służbę Dyżurną Odbiorcy oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego.   

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 zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 
zagrożeń związanych z realizacją umowy dotyczących konieczności wprowadzenia zmian  
w umowie w terminie co najmniej 30 dni przed terminem realizacji umowy.  

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 oraz do rozesłania w SI ARCUS dla: 

7.1.  Szefa Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

7.2.  Komendanta 3 RBLog; 

7.3.  Szefa ………….. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. 

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

9. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

Załącznik nr 1 – Klauzula jakościowa nr 8/SSUiE/2019 r. 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

UZGODNIONO: 
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Załącznik nr 1 do projektu umowy 
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 Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu  

 
(Pieczęć Wykonawcy) 

                  

 

 

 

Oświadczenie 

My/Ja, niżej podpisani/y    

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

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

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

(imię i nazwisko) 

reprezentując firmę: 

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki udziału, o których mowa w § 10 „Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” w 12 Wojskowym Oddziale 
Gospodarczym, o wartości nieprzekraczającej 443 000 €”, 

a w tym: 

1. posiada/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiada/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                

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

   podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy
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           …………………………… 

              (Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Oświadczenie 

My/Ja, niżej podpisani/y    

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

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

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

(imię i nazwisko) 

reprezentując firmę: 

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ppkt 1) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.). 

 

 

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

    (miejscowość i data)                                                

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

                                                                                                                    ( podpisy osób uprawnionych  

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



Numer referencyjny - U/25/IW/19  

Str. 23 / 24 

 

Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu  

 

OŚWIADCZENIE 
art. 91ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tj.) 
 
 
 
 
 
 
Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy*  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
Oświadczam, że:*  

wybór mojej oferty będzie prowadzić/*nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania …………..…………………………………………………………………………………... 

Ich wartość bez kwoty podatku wynosi: ……..………………………………………………………  

Słownie ………………………………………………………………………………………………….  

* niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ DOSTAW 
Ja/My, niżej podpisany/i 

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

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

(imię i nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
………................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne  
prowadzonym w trybie przetargu na:  

 

DOSTAWA  GĄSIENIC DO PODWOZIA GM-575  
ZESTAWU ZSU-23- 4. 

□  

Lp. 

Wykaz dostarczonych 
komponentów oraz części 

zamiennych do wozów 
bojowych  

Nazwa i adres 
Zamawiającego/Odbiorcy, 

na rzecz którego wykonano 
dostawę 

Data wykonania 

 
 
1 
 
 
 

   

 

Przez „jedną dostawę” Zamawiający rozumie jeden kontrakt (jedną umowę). 

Uwaga:  
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a  w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
......................................... 
       (miejscowość i data)                                  

 

 

......................................………................                                                                                            
Podpis (podpisy) osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


