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Toruń, dnia 09.10.2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     
ul. Okólna 37 
87-100 Toruń 
woj. kujawsko-pomorskie 
 
tel. 261 433 540  
fax. 261 433 660 
www.12wog.wp.mil.pl    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) o wartości nieprzekraczającej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w 12 Wojskowym Oddziale 

Gospodarczym na:  ZAKUP I DOSTAWA UBRAŃ ROBOCZYCH, UBRAŃ ROBOCZYCH OCIEPLANYCH. 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ubrań roboczych, ubrań roboczych ocieplanych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego w następujących ilościach: 

1.1 Ubrania robocze w ilości 550 kpl., 

1.2 Ubrania robocze ocieplane w ilości 100 kpl. 

2. Wykaz rozmiarowy zawarto w załączniku nr 2 do umowy (w zależności od potrzeb Zamawiającego  

– w uzgodnieniu z Wykonawcą - ilości produktów w poszczególnych rozmiarach mogą ulec zmianie). 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, jego części składowe są wolne od wad 

prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji 

2020 i musi spełniać wymagania określone w załącznik nr 1 umowy. 

6. Przedmiot umowy powinien posiadać kod kreskowy EAN-13 (trzynaście cyfr) lub EAN-8 (osiem cyfr) 

umieszczony na wyrobie lub opakowaniu producenta. 

7. Gwarantowany okres przechowywania powinien wynosić minimum 4 lata. 

8. Gwarantowany okres użytkowania powinien wynosić 2 lat. 

9. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, ponosząc  

w tym koszty załadunku, rozładunku, opakowania, zabezpieczenia podczas transportu oraz 

ubezpieczenia. 

10. 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) do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem dostawy przez 

Zamawiającego. 

 

II  MIEJSCE, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego: 40 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce realizacji usługi: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, magazyn mundurowy,   

ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń.  
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3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie osobę upoważnioną do odbioru dostawy ze 

strony Zamawiającego - st. chor. szt. Robert WIŚNIEWSKI tel. 727 012 257, z przynajmniej  

72 godzinnym wyprzedzeniem, w celu sporządzenia polecenia przyjęcia do magazynu. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy w dni powszednie (sobota i dni ustawowo 

wolne od pracy nie są dniami roboczymi) w godzinach 8.00-12.00. Wykonawca zobowiązuje się do 

rozładowania przedmiotu umowy przez własnych pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług 

firm przewozowych, przez pracownika tej firmy, z samochodu do magazynu Zamawiającego. 

5. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie w magazynie Zamawiającego. 

Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże 

go Zamawiającemu, tj. na podstawie polecenia przyjęcia wykonanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Datę podpisania polecenia przyjęcia określonego w ust. 5 przyjmuje się jako termin faktycznego 

wykonania umowy. 

7. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia przedstawicieli Zamawiającego do 

czynności odbioru bez udziału i podpisu Wykonawcy na jego ryzyko.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy odbiorze, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

przesyła polecenie przyjęcia faksem do Wykonawcy. 

8. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części, w przypadku: 

8.1. stwierdzenia braków ilościowych; 

8.2. niezgodności dostarczonego towaru z asortymentem określonym w pkt 1 umowy; 

8.3. dostawy towaru poza godzinami, o których mowa w ust. 4. 

W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie  

i w wysokości określonej w § 8 ust. 4 umowy do momentu należytego wykonania umowy. 

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu – Oferta cenowa, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników, np. 

w przypadku robót budowlanych brak załączonego szczegółowego kosztorysu ofertowego). 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

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

pełnych groszy). 

2. Cena usług jest stała przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca winien skalkulować cenę 

uwzględniając, m.in. zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowe, zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne itp. 

3. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze 

sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 
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rachunkowych dokonanych poprawek. 

4. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym 

pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia  

i skutkować będą odrzuceniem oferty. 

 

V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

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

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2020 r. o godzinie 11.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16.10.2020 r., o godzinie 11.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97, pomieszczenie nr 10. 

3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone  w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu 

ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu 

dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

 

VII OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

1. Jedynym kryterium wyboru jest wartość brutto oferty. Stanowi ona podstawę oceny i porównania 

ofert. 

2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 

3. Jeżeli w ofercie brak wskazania choćby jednego z wymaganych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (zaokrąglonej w dół do pełnych setek 

w PLN). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

1.1. Pieniądzu; 

1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
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oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

1.3. Gwarancjach bankowych; 

1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku  

08 1010 1078 0104 3213 9120 1000. W tytule przelewu należy wpisać: zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy oraz numer referencyjny postępowania. 

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku  

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej  

w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z  aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający  

ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z  płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wnoszenia ZNWU (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w formie innej  

niż pieniądzu (ust. 1 pkt od 1.2. do 1.4. niniejszego rozdziału): 

4.1. Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na 

pierwsze żądanie Zamawiającego; 

4.2. Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty 

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego; 

4.3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na 

żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego. 

4.4. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądzu powinno mieć 

termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy. 

5. ZNWU wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG,  

bud. nr 97, pokój nr 12, w godz. od 7.00 do 14.00. 

IX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Uwaga! Niedopełnienie wymaganych formalności przez Wykonawcę przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy.  

W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

X  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu:  

261 433 660 lub e-mail: 12wog@ron.mil.pl. 

  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

XI  O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej 

zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

XII  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.  

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

XIII  KLAUZULA INFORMACYJNA  ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

1. Zgodnie z art. 14 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 r.), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

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

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem, dotyczących Pani/Pana 

danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 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.  

Załączniki: 

Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 - Oferta cenowa 

Nr 3 - Projekt umowy 
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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 zapytania ofertowego  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 

Wymagana 

zgodność z 

normą lub 

normami je 

zastępującymi 

J.m. Ilość 

1 

Ubranie robocze 

 

  

Ubranie robocze w zakresie kroju i tkaniny: 

Bluza jednorzędowa zapinana z przodu na pięć guzików. Kołnierz wykładany lub 

zapinany pod szyją. Na przodach na wysokości klatki piersiowej naszyte dwie kieszenie 

z patkami zapinane na guzik. Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy dwuczęściowe wszyte 

w mankiet zapinany na guzik z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów 

łokciowych i dwiema fałdkami w rękawie wierzchnim skierowanymi w stronę rozporka 

rękawa. 

Spodnie długie wszyte w pasek. Pasek z podtrzymywaczami zapinany na dwa guziki. 

Doły nogawek wykończone obrębem, szerokość dołu nogawek regulowana. Na 

przednich nogawkach naszyte dwie duże kieszenie, górą wszyta w pasek, bokiem w 

szew zewnętrzny nogawki. Doły kieszeni z naszytymi wzmocnieniami. Rozporek w 

nogawkach przednich z zapięciem krytym zapinany na trzy guziki. Na wewnętrznej 

stronie nogawek przednich naszyte wzmocnienia kolan i krocza. Na bokach tylnych 

nogawek na wysokości kolan naszyte kieszenie bez zapięcia. Doły kieszeni z naszytymi 

wzmocnieniami. W nogawkach tylnych wykonane zaszewki. W tylnej części guma 

wszyta w pasek . Tkanina bawełniana w kolorze granatowym ok. 260g/m².  

Dostawca przed podpisaniem umowy dostarczy tabele rozmiarowe oferowanych 

produktów: 

W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu dla kurtki 19 wielkości. 

W zależności od obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu dla spodni 19 

wielkości. 

Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą 

sposobu konserwacji  wszyta w sposób trwały w produkt. 

PN-EN ISO 

13688:2013 

KPL 550 
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Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna). 

Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych 

o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 

umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów 

detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 

umieszczony na wyrobie, opakowaniu. 

Klasyfikacja rozmiarowa 

086/160/084, 086/168/084, 086/176/084, 086/184/084, 092/163/088, 092/171/088, 

092/179/088, 092/187/088, 100/166/096, 100/174/096, 100/182/096, 100/190/096, 

108/163/104, 108/171/104, 108/179/104, 108/187/104, 116/166/112, 116/174/112, 

116/184/112, 116/168/112, 116/176/112, 124/176/116, 124/184/116. 

2 

Ubranie robocze ocieplane 

 

Ubranie robocze ocieplane w zakresie  kroju i tkaniny: 

Kurtka zapinana kryto na sześć guzików, z możliwością zapięcia pod szyje na jeden 

guzik. Kołnierz z odcinaną stójką. Tył kurtki ze szwem pośrodku. W górnej części tyłu i 

przodów kurtki, od wewnątrz, wszyte karczki z tkaniny wodoodpornej. Rękawy 

dwuczęściowe z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych z 

mankietami zapinanymi na guziki. Pachy lamowane taśmą. Od wewnątrz, w szwy 

przednie rękawów, wszyte zapinki służące do przypięcia dołu rękawów podpinki. Przy 

wewnętrznych krawędziach obłożeń przodów wykonano po siedem dziurek oraz trzy w 

szyjce z tyłu, służące do przypięcia podpinki. Boki ramiona, szew środkowy z tyłu kurtki 

złączone maszyną dwuigłową ze zwijaczem. U dołu kurtki, w szwy boczne, wszyte 

ściągacze zapinane na guziki. Dół kurtki podwinięty i przestębnowany. 

Podpinka kurtki z długimi rękawami dopinana do kurtki na guziki, wypełniona puchem 

syntetycznym z poliestru lub wiskozy o gramaturze 100-200g/m2. Krawędzie i doły 

rękawów lamowane taśmą. Guziki przy krawędziach przodów i szyjki przyszyte wg 

dziurek w kurtce, guziki u dołu rękawów wg tabeli wymiarów. 

Spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów użytkownika. Góra 

spodni wszyta w pasek zapinany na guziki. Na pasku rozmieszczonych jest siedem 

podtrzymywaczy oraz z tyłu ściągacz, zapinany na guziki. Do wewnętrznej strony paska 

przyszyte są guziki służące do przypinania podpinki. Rozporek spodni zapinany kryto 

na guziki. W listewce lewej i prawej rozporka wykonane dziurki do przypięcia podpinki. 

Nogawki przednie od wewnątrz, na wysokości ud wzmocnione tkaniną wodoodporną, 

wszytą w szwy boczne i krokowe, w kroku wzmocnienie tkaniną zasadniczą. W 

nogawkach przednich wykonane kieszenie boczne skośne. W górnej części nogawek 

PN-EN ISO 

13688:2013 

KPL 100 
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tylnych wykonane zaszewki. Na prawej nogawce tylnej, w górnej części, naszyta 

kieszeń nakładana z patką zapinaną na guzik. W dolnej części nogawek, w szwy 

krokowe, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Wewnątrz w dole nogawek, w szwy 

boczne i krokowe, wszyte są zapinki służące do przypięcia podpinki. Doły nogawek 

podwinięte i przestębnowane. 

Podpinka spodni dopinana do spodni na guziki, wypełniona puchem syntetycznym z 

poliestru lub wiskozy o gramaturze 100-200g/m2.  W górnej części nogawek tylnych 

wykonane zaszewki. Rozporek, góra podpinki i doły nogawek lamowane taśmą. W 

górnej części wykonane dziurki służące do przypięcia spodni. W dole nogawek, na 

szwach bocznych i krokowych oraz u góry przy krawędziach rozporka przyszyte guziki. 

Klasyfikacja rozmiarowa. 

086/160/086, 086/168/086, 086/176/086, 086/184/086, 092/163/092, 092/171/092, 

092/179/092, 092/187/092, 100/166/100, 100/174/100, 100/182/100, 100/190/100, 

108/163/108, 108/171/108, 108/179/108, 108/187/108, 116/168/116, 116/176/116, 

116/184/116, 124/176/116, 124/176/124, 124/184/116, 124/184/124. 

Dostawca przed podpisaniem umowy dostarczy tabele rozmiarowe oferowanych 

produktów: 

W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu dla kurtki 19 wielkości. 

W zależności od obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu dla spodni 19 

wielkości. 

Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą 

sposobu konserwacji  wszyta w sposób trwały w produkt.  

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna). 

Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych 

o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 

umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów 

detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobów. 

Dostawca najpóźniej 3 dni przed dostawą, dostarczy deklarację zgodności producenta, certyfikaty oferowanych produktów. 
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Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na 

etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, 

opakowaniu 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

……………………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

DANE WYKONAWCY: 

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

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

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………….… 

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

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

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

Nr konta Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administracją Skarbową (KAS): 

                                

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawa ubrań roboczych, 

ubrań roboczych ocieplanych oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia,  

w cenie podanej poniżej, obliczonej wg zasad opisanych w zapytaniu ofertowym: 

 

L.p. Nazwa J.m. Ilość Model/Typ/Producent 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

/ilość x cena 

jednostkowa 

brutto/ 

1. Ubranie robocze KPL 550    

2. 
Ubranie robocze 

ocieplane 
KPL 100    

Wartość oferty brutto /suma cen brutto/  

 

Słownie wartość oferty brutto: ……………………………………………………………………………………… 

Stawka podatku VAT ……………. 

 

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

wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia  jest:  

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

(podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 

2. Oświadczam/y, że: 
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2.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia 

oferty, 

2.2. zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w nim zawarte, 

2.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach 

określonych przez Zamawiającego, 

2.4. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2.5. przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia 

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

(W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę  

i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 

3. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 

4. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 

4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4.2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

......................,dn................................                

                                                                        

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* 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) 

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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Egz. nr ……… 

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

/ p r o j e k t /  

 

 

Zawarta w Toruniu w dniu ……………………  pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, faks. 261 433 660, 

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

 

Komendant – …………………………………. 

a 

Firmą: …………………………………………………………………….. 

 z siedzibą: w …………. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS: ………………….., adres: ……………………………………….. 

NIP: ………………, REGON: ……………….., tel. …………….., e-mail: ………………….  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje  

 

…………………………………………………. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane)  

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

obowiązującym w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  na: zakup i dostawę ubrań roboczych 

oraz ubrań roboczych ocieplanych. 

 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ubrań roboczych, ubrań roboczych ocieplanych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego  

n/w asortyment: 

2.1. Ubranie robocze (poz. nr 1 z opisu przedmiotu zamówienia), w ilości 550 kpl; 

2.2. Ubranie robocze ocieplane (poz. nr 2 z opisu przedmiotu zamówienia), w ilości 100 kpl; 

3. Wykaz rozmiarowy zawarto w załączniku nr 2 do umowy (w zależności od potrzeb Zamawiającego  

– w uzgodnieniu z Wykonawcą - ilości produktów w poszczególnych rozmiarach mogą ulec zmianie). 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, jego części składowe są wolne od wad 

prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 
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§ 2 WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 

1. Wartość umowy wynosi: ……………………. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… 00/100 złotych). 

2. Ceny jednostkowe brutto:  

2.1. Ubranie robocze (poz. nr 1 z opisu przedmiotu zamówienia) - 0,00 zł; 

2.2. Ubranie robocze ocieplane (poz. nr 2 z opisu przedmiotu zamówienia) - 0,00 zł. 

3. Ceny jednostkowe za realizację przedmiotu umowy obejmują wszystkie koszty związane  

z realizacją umowy i są stałe przez okres obowiązywania umowy 

4. Stawka podatku VAT wynosi …………..%.  

5. Ilości towaru i ich wartości określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości i wartości dostaw  

w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wartością umowy 

będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił 

ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 

 

§ 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1.   Termin realizacji umowy:  

1.1.  Zamawiający wymaga realizacji umowy w terminie do 40 dni od podpisania umowy. 

2. Miejsce wykonania umowy: 

2.1. Miejsce dostawy: 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy, magazyn mundurowy, 87-100 Toruń,  

ul. Sobieskiego 36, od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 14.00, nr tel. 261 432 451. 

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE 

1. Przedmiot umowy musi być nowy, nieużywany, w I gatunku, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2020. 

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 umowy. 

 

§ 5 WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, ponosząc  

w tym koszty załadunku, rozładunku, opakowania, zabezpieczenia podczas transportu oraz 

ubezpieczenia. 

2. 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) 

do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem dostawy przez Zamawiającego. 

3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie osobę upoważnioną do odbioru dostawy ze 

strony Zamawiającego - st. chor. szt. Robert WIŚNIEWSKI tel. 727 012 257, z przynajmniej  

72 godzinnym wyprzedzeniem, w celu sporządzenia polecenia przyjęcia do magazynu. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy w dni powszednie (sobota i dni ustawowo 

wolne od pracy nie są dniami roboczymi) w godzinach 8.00-14.00. Wykonawca zobowiązuje się do 

rozładowania przedmiotu umowy przez własnych pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług firm 

przewozowych, przez pracownika tej firmy, z samochodu do magazynu Zamawiającego. 

5. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie w magazynie Zamawiającego. 

Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go 
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Zamawiającemu, tj. na podstawie polecenia przyjęcia wykonanego przez przedstawiciela Zamawiającego 

i podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Datę podpisania polecenia przyjęcia określonego w ust. 5 przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania 

umowy. 

7. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia przedstawicieli Zamawiającego do 

czynności odbioru bez udziału i podpisu Wykonawcy na jego ryzyko. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy odbiorze, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przesyła polecenie przyjęcia faksem 

do Wykonawcy. 

8. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części, w przypadku: 

8.1. stwierdzenia braków ilościowych; 

8.2. niezgodności dostarczonego towaru z asortymentem określonym w § 1 umowy; 

8.3. dostawy towaru poza godzinami, o których mowa w ust. 4. 

W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie  

i w wysokości określonej w § 8 ust. 4 umowy do momentu należytego wykonania umowy. 

 

§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 

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

uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionych w § 2 umowy. 

2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę: 

2.1. oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer niniejszej umowy; 

2.2. polecenia przyjęcia przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 5 umowy. 

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

należności wynikającej z danej faktury do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, z tym że 

w tym przypadku termin zapłaty należności liczy się od dnia usunięcia nieprawidłowości przez 

Wykonawcę. 

 

§ 7 SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu, z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy ……………………………………………………….. zgodny z rejestrem KAS, w terminie do 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2 umowy. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia właściwą kwotą, rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może cedować należności za wykonanie przedmiotu umowy na osoby trzecie. 

 

§ 8 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego, starannego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. 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. 

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

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

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

4.1. 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za przekroczenie 
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terminu realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jak 20% 

wartości brutto przedmiotu umowy;  

4.2. 0,5% wartości brutto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad jakościowych stwierdzonych przy odbiorze, nie więcej jak 20% 

wartości brutto przedmiotu umowy; 

4.3. 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych 

spoczywających na Wykonawcy, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto reklamowanego towaru. 

4.4. 15% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub 

jej części z powodów leżących po jego stronie. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4 Zamawiający wystawi notę obciążającą 

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

6. 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. 

7. Ustanowione w umowie odszkodowanie na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz zapłata 

tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień 

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

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

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo 

potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi 

Wykonawcę na piśmie. 

9. 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 podwykonawców lub inne podmioty. 

Za wszelkie działania i zaniechania poddostawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 

Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych umową 

terminów. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonywania lub 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia trzykrotnej niewłaściwej, zareklamowanej 

jakości dostawy bądź powtarzających się przypadków niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień 

niniejszej umowy, a w szczególności nieterminowej, bądź niezgodnej pod względem asortymentu lub 

ilości z zamówieniem realizacji umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu wykonania 

części zamówienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie stopień 

realizacji zamówienia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2., Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy 

wykonaną do daty odstąpienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie 

stopień realizacji usługi. 
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§ 10  WIERZYTELNOŚCI 

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

trzeciej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość zamówienia siłami własnymi bez udziału Podwykonawców. 

 

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony 

ustalają ZNWU w wysokości …………….. zł. – (tj. 5% ceny oferty), słownie: 

…………………………………………… w (Gwarancji bankowej, Gwarancji ubezpieczeniowej, innej,  

z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy). 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za 

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu  

zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form (pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja 

ubezpieczeniowa), przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie 

Zamawiającego.  

6. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie zawarł z Zamawiającym aneksu o 

wydłużeniu tego terminu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni 

dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z 

faktury Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, po uprzednim wniosku 

Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia, zostanie zwrócony na podstawie końcowego protokołu 

potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego 

odbioru. 

 

 

 

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
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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 - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień 

umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszym paragrafie. 

3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie  

w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę 

 w postaci: 

a) imion i nazwisk;  

b) serii i numeru dokumentu tożsamości; 

c) numeru rejestracyjnego pojazdu; 

5. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

c) zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO; 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do 

zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku. 

7. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy 

wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego.  

8. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał 12 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu 

w celu realizacji niniejszej umowy. 

§ 13  INNE POSTANOWIENIA 

1. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem, 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). 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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5. Korespondencję związaną z realizacja niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

Załączniki: 

 

Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 

Zał. nr 2 - wykaz rozmiarowy; 

Zał. nr 3 - kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie ZNWU; 

Zał. nr 4 - obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO;  

Zał. nr 5  - oświadczenie Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

UZGODNIONO: 



Numer referencyjny – ZD/67/WOG/20 

Załącznik nr 1 do umowy nr ……./2020  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 

Wymagana 

zgodność z 

normą lub 

normami je 

zastępującymi 

J.m. Ilość 

1 

Ubranie robocze 

 

  

Ubranie robocze w zakresie kroju i tkaniny: 

Bluza jednorzędowa zapinana z przodu na pięć guzików. Kołnierz wykładany lub 

zapinany pod szyją. Na przodach na wysokości klatki piersiowej naszyte dwie kieszenie 

z patkami zapinane na guzik. Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy dwuczęściowe wszyte 

w mankiet zapinany na guzik z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów 

łokciowych i dwiema fałdkami w rękawie wierzchnim skierowanymi w stronę rozporka 

rękawa. 

Spodnie długie wszyte w pasek. Pasek z podtrzymywaczami zapinany na dwa guziki. 

Doły nogawek wykończone obrębem, szerokość dołu nogawek regulowana. Na 

przednich nogawkach naszyte dwie duże kieszenie, górą wszyta w pasek, bokiem w 

szew zewnętrzny nogawki. Doły kieszeni z naszytymi wzmocnieniami. Rozporek w 

nogawkach przednich z zapięciem krytym zapinany na trzy guziki. Na wewnętrznej 

stronie nogawek przednich naszyte wzmocnienia kolan i krocza. Na bokach tylnych 

nogawek na wysokości kolan naszyte kieszenie bez zapięcia. Doły kieszeni z naszytymi 

wzmocnieniami. W nogawkach tylnych wykonane zaszewki. W tylnej części guma 

wszyta w pasek . Tkanina bawełniana w kolorze granatowym ok. 260g/m².  

Klasyfikacja rozmiarowa 

086/160/084, 086/168/084, 086/176/084, 086/184/084, 092/163/088, 092/171/088, 

092/179/088, 092/187/088, 100/166/096, 100/174/096, 100/182/096, 100/190/096, 

108/163/104, 108/171/104, 108/179/104, 108/187/104, 116/166/112, 116/174/112, 

116/184/112, 116/168/112, 116/176/112, 124/176/116, 124/184/116. 

Dostawca przed podpisaniem umowy dostarczy tabele rozmiarowe oferowanych 

produktów: 

PN-EN ISO 

13688:2013 

KPL 550 
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W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu dla kurtki 19 wielkości. 

W zależności od obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu dla spodni 19 

wielkości. 

Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą 

sposobu konserwacji  wszyta w sposób trwały w produkt. 

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna). 

Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych 

o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 

umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów 

detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 

umieszczony na wyrobie, opakowaniu. 

2 

Ubranie robocze ocieplane 

 

Ubranie robocze ocieplane w zakresie  kroju i tkaniny: 

Kurtka zapinana kryto na sześć guzików, z możliwością zapięcia pod szyje na jeden 

guzik. Kołnierz z odcinaną stójką. Tył kurtki ze szwem pośrodku. W górnej części tyłu i 

przodów kurtki, od wewnątrz, wszyte karczki z tkaniny wodoodpornej. Rękawy 

dwuczęściowe z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych z 

mankietami zapinanymi na guziki. Pachy lamowane taśmą. Od wewnątrz, w szwy 

przednie rękawów, wszyte zapinki służące do przypięcia dołu rękawów podpinki. Przy 

wewnętrznych krawędziach obłożeń przodów wykonano po siedem dziurek oraz trzy w 

szyjce z tyłu, służące do przypięcia podpinki. Boki ramiona, szew środkowy z tyłu kurtki 

złączone maszyną dwuigłową ze zwijaczem. U dołu kurtki, w szwy boczne, wszyte 

ściągacze zapinane na guziki. Dół kurtki podwinięty i przestębnowany. 

Podpinka kurtki z długimi rękawami dopinana do kurtki na guziki, wypełniona puchem 

syntetycznym z poliestru lub wiskozy o gramaturze 100-200g/m2. Krawędzie i doły 

rękawów lamowane taśmą. Guziki przy krawędziach przodów i szyjki przyszyte wg 

dziurek w kurtce, guziki u dołu rękawów wg tabeli wymiarów. 

Spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów użytkownika. Góra 

spodni wszyta w pasek zapinany na guziki. Na pasku rozmieszczonych jest siedem 

podtrzymywaczy oraz z tyłu ściągacz, zapinany na guziki. Do wewnętrznej strony paska 

przyszyte są guziki służące do przypinania podpinki. Rozporek spodni zapinany kryto 

na guziki. W listewce lewej i prawej rozporka wykonane dziurki do przypięcia podpinki. 

PN-EN ISO 

13688:2013 

KPL 100 
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Nogawki przednie od wewnątrz, na wysokości ud wzmocnione tkaniną wodoodporną, 

wszytą w szwy boczne i krokowe, w kroku wzmocnienie tkaniną zasadniczą. W 

nogawkach przednich wykonane kieszenie boczne skośne. W górnej części nogawek 

tylnych wykonane zaszewki. Na prawej nogawce tylnej, w górnej części, naszyta 

kieszeń nakładana z patką zapinaną na guzik. W dolnej części nogawek, w szwy 

krokowe, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Wewnątrz w dole nogawek, w szwy 

boczne i krokowe, wszyte są zapinki służące do przypięcia podpinki. Doły nogawek 

podwinięte i przestębnowane. 

Podpinka spodni dopinana do spodni na guziki, wypełniona puchem syntetycznym z 

poliestru lub wiskozy o gramaturze 100-200g/m2.  W górnej części nogawek tylnych 

wykonane zaszewki. Rozporek, góra podpinki i doły nogawek lamowane taśmą. W 

górnej części wykonane dziurki służące do przypięcia spodni. W dole nogawek, na 

szwach bocznych i krokowych oraz u góry przy krawędziach rozporka przyszyte guziki. 

Klasyfikacja rozmiarowa. 

086/160/086, 086/168/086, 086/176/086, 086/184/086, 092/163/092, 092/171/092, 

092/179/092, 092/187/092, 100/166/100, 100/174/100, 100/182/100, 100/190/100, 

108/163/108, 108/171/108, 108/179/108, 108/187/108, 116/168/116, 116/176/116, 

116/184/116, 124/176/116, 124/176/124, 124/184/116, 124/184/124. 

Dostawca przed podpisaniem umowy dostarczy tabele rozmiarowe oferowanych 

produktów: 

W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu dla kurtki 19 wielkości. 

W zależności od obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu dla spodni 19 

wielkości. 

Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą 

sposobu konserwacji  wszyta w sposób trwały w produkt.  

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna). 

Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych 

o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest 
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umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów 

detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobów. 

Dostawca najpóźniej 3 dni przed dostawą, dostarczy deklarację zgodności producenta, certyfikaty oferowanych produktów. 

Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na 

etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, 

opakowaniu 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……/2020 

 Klauzula informacyjna dla osób fizycznych realizujących umowę nr……………….. 

 

Zgodnie z art. 14 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.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu,  

ul. Okólna 37. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie:  . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji 

niniejszej umowy.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe, na terenie których 

realizowana będzie umowa). 

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 oraz zgodnie z kategorią 

archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy. 

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 

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

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp. 
2 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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c) 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.  

b RODO.  
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Załącznik nr 5 do umowy nr ……./2020 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika, szefa, 

osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

                                                           

3 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). 

4 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). 


