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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10859-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2022/S 006-010859

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Krajowy numer identyfikacyjny: 14626847100000
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261847412
Faks:  +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych do pojazdów.
Numer referencyjny: 01/2022/PN/CZOŁG. SAM.

II.1.2) Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części 
zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, dostawczych, 
mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników z podziałem na 3 części:
Część I zamówienia - dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów,
Część II zamówienia - dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników,
Część III zamówienia - dostawa części do pojazdów autobusowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: 
Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z 
ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie 
przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 
2020 oraz 2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 292 682.29 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp.
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz 
Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono 
w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb 
(obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie 
dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości 
mają być zaspokojone. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana 
przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, 
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć 
ofertę na dowolnie wybraną część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 813 008.12 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów ciężarowych, przyczep, ciągników.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp.
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz 
Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono 
w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb 
(obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie 
dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości 
mają być zaspokojone. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana 
przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, 
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zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć 
ofertę na dowolnie wybraną część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 317 073.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa części do pojazdów autobusowych.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa 
ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym 
WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp.
Dostawa części do pojazdów osobowych, dostawczych, mikrobusów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz 
Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono 
w załączniku nr od 1.4. do 1.6. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb 
(obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2020 oraz 2021. Zamawiający nie 
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dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości 
mają być zaspokojone. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana 
przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, 
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.3. do SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć 
ofertę na dowolnie wybraną część/części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 162 601.62 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY 
może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
[Warunki udziału w postępowaniu]
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
postawie art. 108 i art.109 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 125 
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ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu określone art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. mogące dotyczyć:
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz brak podstaw wykluczenia do oferty należy przedłożyć:
1) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SWZ;
a) Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) , 
celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu; /informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – wzór (szablon) 
stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego środki 
dowodowe, które będą składane na dalszym etapie postępowania/.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych 
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego.
c) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert.
[W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” - JEDZ] W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje 
A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - Wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w 
części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia 
Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 
112 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
[Wspólne ubieganie się o zamówienie]
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
[Udostępnienie zasobów]
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
f) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 
elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je 
przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI do SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu określone art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. mogące dotyczyć: zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 (trzech) 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, minimum 2 (dwie) główne dostawy odpowiadające 
swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wartość 
każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:
Część I 500 000,00 zł,
Część II 190 000,00 zł,
Część III 100 000,00 zł.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku 
posiada dwie dostawy (oraz np. poświadczenia), wartość tych dostaw winna być nie mniejsza niż łączna kwota, 
wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań), na które składana 
jest oferta.
Przykładowo:
1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I, wykaz powinien przedstawiać 2 dostawy o wartości minimum 500 
000,00 zł - każda z tych dostaw;
2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I i II, wykaz powinien przedstawiać 2 dostawy o wartości minimum 
690 000,00 zł - każda z tych dostaw;
3) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I, II i III wykaz powinien przedstawiać 2 dostawy o wartości 
minimum 790 000,00 zł - każda z tych dostaw.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, wartość wykonanych dostaw do dnia wydania 
poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. 
W przypadku składania oferty na wiele zadań mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej. Za dostawy tego 
samego rodzaju Zamawiający uzna dostawy o przeznaczeniu i funkcji tożsamym z przedmiotem zamówienia.
W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 
Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/
archa.ascx.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych 
do ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 
rzecz, których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
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wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT), w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający wymaga aby osoby biorące udział w realizacji umowy posiadały obywatelstwo polskie. W 
przypadku braku polskiego obywatelstwa wymagane jest posiadanie pozwolenia jednorazowego uprawniające 
do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej 
w resorcie obrony narodowej. W przypadku niewykorzystania kwot, w okresie określonego końcowego terminu 
realizacji od daty zawarcia Umowy, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu udzielania zamówień 
na podstawie Umowy ramowej - jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
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00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 - siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych tj.:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez Zamawiającego,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
4) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w ust. 2, dotyczących Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych Podwykonawców podstawy 
wykluczenia z postępowania. Pozostałe szczegółowe wymagania zawiera treść SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://ozgst.wp.mil.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
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