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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22418-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Części broni palnej i amunicja
2022/S 010-022418

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-mail: e.polak@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261137872
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka sektora finansów publicznych

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa technicznych środków materiałowych do 23 mm armat przeciwlotniczych ZU-23-2 (odmiany)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
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Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3 
Regionalna Baza Logistyczna - Skład Regny, 95-040 Koluszki
Kod NUTS PL Polska

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do 23 mm armat przeciwlotniczych 
ZU-23-2 (odmiany). Wykaz wyrobów zawiera załącznik nr 7 do opisu sposobu przygotowania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35340000 Części broni palnej i amunicja

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, 
dla których są oni proponowani

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z SWZ, która zostanie udostępniona Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty w drugim etapie 
postępowania.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.4.2022. Zakończenie 30.11.2022

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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1. W zależności od wyboru Wykonawcy, Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy jednorazowo po wykonaniu 
umowy w całości, bądź sukcesywnie, w miarę dokonywanych dostaw. Dopuszcza się dostawy partiami.
2. Zamawiający dokona płatności na podstawie dostarczonych, prawidłowo wystawionych faktur VAT i 
protokołów przyjęcia – przekazania w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia, na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę.
3. Faktura VAT będzie dostarczona według wyboru Wykonawcy:
1) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na 
konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego, lub
2) do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w umowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania części płatności obejmującej podatek VAT na rachunek 
VAT Wykonawcy.
5. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę albo miejsce 
zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą 
tych zamówień. Z uwagi na fakt, że Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, Zamawiający dopuszcza posługiwanie się potencjałem wyłącznie tych podmiotów trzecich, które 
mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Z uwagi na fakt, że Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
Zamawiający dopuszcza posługiwanie się potencjałem wyłącznie tych podmiotów trzecich, które mają 
siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
3. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z nich winien mieć 
siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę 
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
4. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia), 
winien wskazać w swojej ofercie (na drugim etapie postępowania) czy wykona zamówienie osobiście czy też 
z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w ofercie Wykonawca będzie obowiązany 
określić nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie 
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wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał wraz z określeniem, jaki to będzie % realizacji 
zamówienia). 
5. Podwykonawcy winni mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub 
Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 1 i liczba maksymalna 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a) W przypadku, gdy warunki minimalne spełni 
więcej niż 3 Wykonawców, Zamawiający stworzy ich listę rankingową przyznając oceny według poniższych 
zasad: W celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji żądane będzie przedstawienie wykazu należycie 
wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawy 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznawane będą dostawy części do broni 
palnej) o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz których dostawy te 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 lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonywane, 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 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Za każdą wykazaną należycie 
wykonaną dostawę (jednak nie więcej niż 4 dostawy) o wartości co najmniej 100 000,00 zł Wykonawca otrzyma 
25 pkt.b) Punkty będą przydzielane wyłącznie na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, 
wraz z referencjami bądź innymi dokumentami, które Wykonawca złoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Wykaz wykonanych dostaw, a także referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie dostaw nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.c) W przypadku, gdy wykonawca 
będzie posługiwał się doświadczeniem pozyskanym jako uczestnik konsorcjum, będzie musiał udowodnić, iż 
osobiście zrealizował dostawy o wartościach wskazanych powyżej.d) Kwestie polegania na zasobach podmiotu 
trzeciego reguluje szczegółowo art. 118 -123 ustawy Pzp.e) Pozycja Wykonawcy na liście będzie uzależniona 
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od sumy punktów uzyskanych za wykazane dostawy.f) Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką 
samą liczbę punktów (więcej niż zero), o ich kolejności w rankingu decydować będzie łączna wartość brutto 
dostaw wskazanych w kolejności w wykazie.g) W przypadku gdy podczas sporządzania rankingu w oparciu o 
powyższe zasady, Zamawiający nie będzie mógł wyłonić 3 Wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty, 
o kolejności ujmowanych Wykonawców w rankingu, będzie decydować data złożenia wniosku (data i godzina 
rejestracji na platformie zakupowej). Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności będzie ujmowany wniosek 
złożony najwcześniej. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku modyfikacji, zmiany wniosku za datę złożenia 
wniosku będzie przyjmowana data ostatniej zmiany zarejestrowanej na platformie zakupowej. W przypadku 
wniosku w formie pisemnej za datę jego złożenia przyjmuję się datę i godzinę rejestracji w kancelarii jawnej w 
siedzibie Zamawiającego.h) Z utworzonej według ww. zasad listy rankingowej, do złożenia ofert (w zakresie 
poszczególnych zadań) zaproszonych zostanie 3 Wykonawców o największej liczbie punktów.i) Jeżeli liczba 
Wykonawców, którzy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, będzie mniejsza niż 3, do złożenia 
ofert zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy bez dokonania czynności ustalenia rankingu Wykonawców.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
11/2022

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.2.2022 - 08:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania 
zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają 
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wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy pzp (pkt. 5 tylko w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13.06.2019r. 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 2020, poz. 1545 z 
późn. zm. ) - zakres Rozporządzenie RM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów 
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na 
których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (DZ. U. 2019, poz. 1888), Załącznik nr 1, 
część III Rodzaje broni Amunicji –BA pkt 1-9.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zrealizuje on dostawy, do których realizacji te uprawnienia 
są wymagane.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu zostały 
określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
4. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia), 
winien wskazać w swojej ofercie (na drugim etapie postępowania) czy wykona zamówienie osobiście czy też 
z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w ofercie Wykonawca będzie obowiązany 
określić nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie 
wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał wraz z określeniem, jaki to będzie % realizacji 
zamówienia). 
5. Inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie postępowania:
a) oświadczenie, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2131, 
wydanie C, wersja 1.
6. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.
a) w przypadku formy pisemnej - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków – kancelaria jawna.
b) w przypadku formy elektronicznej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami za 
pośrednictwem Formularza składania wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl w konkretnym 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
7. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli środki publiczne. które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.1.2022
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