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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w przetargu ograniczonym prowadzonym na podstawie art. 131h ust. 1 w związku  
z art. 47 ustawy organizowanym przez Skarb Państwa - 3. Regionalną Bazę Logistyczną 
na zakup technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego  

i spadochronowo-desantowego 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) określa się niżej wymienione warunki zamówienia: 

Uwaga! Ilekroć w treści występuje słowo: 
• ustawa – Zamawiający przywołuje ww. Prawo zamówień publicznych.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025); 

• SIWZ – Zamawiający przywołuje niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.   
Zamawiający: 
Skarb Państwa  
3. Regionalna Baza Logistyczna  
ul. Montelupich 3, 30 - 901 KRAKÓW 
tel. 261 137 567  
NIP 676 243 19 02   
REGON: 121390415  
działający poprzez: 
Wydział Techniki Lotniczej 
3. Regionalnej Bazy Logistycznej 
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 
99-300 KUTNO 
tel. 261 430 103. 

 

I. Przedmiot zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest zakup pochodzących z produkcji 2018/2019 technicznych środków 
materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i spadochronowego-desantowego,  
wyszczególnionych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz 
spełniających warunki określone w „Wymaganiach technicznych” stanowiących załącznik  
nr 7 do SIWZ.  
Wyroby powinny być wyprodukowane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.  
Na dostarczone wyroby Wykonawca winien udzielić nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty 
podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli 
Odbiorcy.  
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert na wyroby równoważne (zamienniki), 
z wyrobami wskazanymi przez Zamawiającego w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik 
nr 3 do SIWZ z tym, że oferowane wyroby winny jednocześnie posiadać dopuszczenie  
do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP:    
• dokumentacją producenta sprzętu wojskowego (SpW), do którego wyrób (tśm) jest 

przeznaczony (pozycja z katalogu producenta SpW, wykaz części producenta SpW,  
oświadczenie producenta SpW itp.); 

lub  
• rozkazem, zarządzeniem, decyzją, poleceniem, biuletynem itp. kompetentnych organów 

podległych MON (Sztab Generalny, Gestor, Centralny Organ Logistyczny). 
Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy. 
Przedmiot zamówienia podlegał będzie odbiorowi wojskowemu przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. 
Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 roku Nr 235, 
poz. 1700 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu 
przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa 
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(Dz. U. z 2013 r., poz. 136, ze zm.) przedmiot zamówienia będzie podlegał ocenie w trybie I 
oceny zgodności.  
Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych. 
KOD CPV – 34731000-0.   
Miejsce realizacji zamówienia:  

 

3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 
WIELKOPOWIERZCHNIOWY WIELOBRANŻOWY  

SKŁAD MATERIAŁOWY KUTNO 
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą  

99-300 Kutno. 
II. Podział zamówienia na części.  

Przedmiot zamówienia podzielony został na części, zgodnie z „Formularzem cenowym” 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 
Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania odrębnego wyboru na każdą część zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych  
we "wzorze umowy" stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  
Liczba części zamówienia – 100. 

III. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia określa się do dnia 29.11.2019 roku. 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) 
i art. 131h ust. 6 pkt 5) ww. ustawy.  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) 
i art. 131h ust. 6 pkt 5) ww. ustawy. 

V. Zamówienia powierzone podwykonawcom. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,  
w związku z czym wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie 
podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców, a także przedmiotu umów  
o podwykonawstwo. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego  
o wszelkich zmianach w zakresie podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia publicznego. 
 Dostawa wyrobów realizowana przez producenta na rzecz Wykonawcy a następnie sprzedaż 

tych wyrobów Zamawiającemu przez tego Wykonawcę – nie stanowi podwykonawstwa.  
VI. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
1)  ma 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)  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) 
ww. ustawy; 

3)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ÷ 3) 
ustawy, tzn. jest zdolny do należytego wykonania zamówienia i spełnia niżej wymienione 
minimalne poziomy zdolności dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest 
uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia  
22 czerwca 2001r. 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 2018 r., poz. 2037 ze zm.)  
w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
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3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i 
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub 
obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.). 
Uszczegółowienie wymaganego zakresu ww. warunku dla poszczególnych części 
zamówienia zawiera poniższa tabela: 
 

Zakres wymaganej koncesji względem 
ww. rozporządzenia 

Część zamówienia 

Załącznik nr 1 pkt 11 63, 64 

Załącznik nr 2 WT V  

ust. 6 1÷3, 10, 11, 21, 54, 55, 58, 59, 65÷67, 100 

ust. 6 lub 7 4÷6, 15, 16 20 

ust. 7 7÷9, 12÷14, 17÷19, 22÷50, 70÷88, 98, 99 

ust. 7 lub 9 89÷91 

Załącznik nr 2 WT V ust. 6 
60 

Załącznik nr 2 WT XIII ust. 1 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową, udokumentowane nie wcześniej niż 1 (jeden) 
miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia na kwotę nie niższą niż: 

Część 
zamówienia 

Wymagane 
środki finansowe 

lub zdolność 
kredytowa 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Wymagane 
środki finansowe 

lub zdolność 
kredytowa 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Wymagane 
środki finansowe 

lub zdolność 
kredytowa 
w złotych 

1 54.020,00  35 35.670,00  69 1.380,00  
2 9.000,00  36 6.570,00 70 2.700,00  
3 9.000,00  37 3.000,00 71 1.500,00 
4 208.900,00  38 14.610,00 72 191.880,00 
5 99.100,00  39 4.870,00 73 56.560,00  
6 360.880,00 40 9.960,00 74 360,00 
7 1.052.470,00 41 15.980,00 75 229.540,00 
8 12.690,00 42 10.050,00 76 600.000,00 
9 667.940,00 43 10.580,00 77 90.000,00 

10 2.660,00 44 1.500,00 78 3.420,00 
11 2.660,00  45 4.340,00 79 1.440,00 
12 39.600,00 46 19.930,00 80 10.850,00 
13 684.620,00  47 1.330,00 81 5.540,00 
14 77.120,00 48 620,00 82 3.310,00 
15 191.140,00 49 420,00 83 7.200,00 
16 43.200,00 50 2.400,00 84 15.190,00 
17 135.610,00 51 3.870,00 85 16.290,00 
18 428.400,00 52 5.800,00 86 2.880,00 
19 102.000,00 53 3.870,00 87 8.640,00 
20 32.030,00 54 1.800,00 88 4.200,00 
21 16.800,00 55 1.200,00 89 960,00 
22 1.800,00 56 4.080,00 90 3.840,00 
23 450,00 57 35.670,00 91 2.950,00 
24  600,00  58 6.570,00 92 7.370,00 
25 360,00 59 3.000,00 93 13.910,00 
26 2.790,00 60 14.610,00 94 2.400,00 
27 6.000,00 61 4.870,00 95 14.280,00 
28 2.870,00 62 9.960,00 96 5.760,00  
29 430,00 63 15.980,00 97 189.600,00 
30 810,00  64 10.050,00  98 117.600,00 
31 1.160,00  65 10.580,00 99 716.010,00 
32 1.060,00 66 1.500,00 100 72.000,00 
33 14.760,00 67 4.340,00   
34 4.120,00 68 19.930,00    

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca 
winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na łączną sumę kwot 
przewidzianych dla części zamówienia objętych jego ofertą (np. Wykonawca składający 

ofertę na części zamówienia 1, 2 i 10 winien wykazać się posiadaniem środków 

finansowych lub zdolnością kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 65.680,00 zł.) 
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c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż wykonał,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
- w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu i/lub technicznych środków 
materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego lub spadochronowo-
desantowego, która została wykonana lub jest wykonywana należycie, na kwotę nie 
niższą niż: 

Część 
zamówienia 

Wartość brutto 
dostawy  

w złotych 

Część 
zamówienia 

Wartość brutto 
dostawy  

w złotych 

Część 
zamówienia 

Wartość brutto 
dostawy  

w złotych 

1 36.010,00 35 23.780,00 69 3.690,00 
2 6.000,00 36 4.380,00 70 2.210,00 
3 6.000,00 37 2.000,00 71 4.800,00 
4 139.270,00  38 9.740,00 72 10.130,00 
5 66.070,00 39  3.250,00 73 10.860,00 
6 240.590,00 40 6.640,00 74 1.920,00 
7 701.640,00 41 10.650,00 75 5.760,00  
8 8.460,00 42  6.700,00 76 2.800,00 
9 445.290,00 43 7.060,00 77 640,00 

10 1.770,00 44 1.000,00 78 2.560,00 
11 1.770,00 45 2.890,00 79 1.960,00  
12 26.400,00 46 13.280,00 80 4.910,000  
13 456.410,00 47 890,00 81 9.270,00 
14 51.410,00 48 420,00 82 1.600,00 
15 127.430,00 49 280,00 83 9.520,00 
16 28.800,00 50 1.600,00 84 3.840,00 
17 90.410,00 51 2.580,00 85 126.400,00 
18 285.600,00 52 3.870,00 86 78.400,00 
19 68.000,00 53 2.580,00 87 477.340,00 
20 21.350,00 54 1.200,00 88 48.000,00 
21 11.200,00 55 800,00 89 14.340,00 
22 1.200,00 56 2.720,00 90 11.750,00 
23 300,00 57 920,00 91 8.590,00  
24 400,00 58 1.800,00 92 1.330,00 
25 240,00 59 1.000,00 93 13.870,00 
26 1.860,00 60 127.920,00 94 1.210,00 
27 4.000,00 61 37.710,00 95 3.140,00 
28 1.910,00 62 240,00 96 2.560,00 
29 280,00 63 153.030,00 97 2.870,00 
30 540,00 64 400.000,00 98 11.760,00 
31 770,00 65 60.000,00 99 61.150,00 
32 700,00 66 2.280,00 100 38.400,00 
33 9.840,00 67 960,00   
34 2.750,00 68 7.230,00   

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca 
winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na kwotę odpowiadającą 
najwyższej kwocie przypisanej do części zamówienia objętej ofertą (np. Wykonawca 

składający ofertę na części zamówienia 1, 2 i 87 winien wykazać się jedną dostawą 

sprzętu i/lub technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-

ratowniczego lub spadochronowo-desantowego na kwotę 477.340,00 zł.). 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone  
w walutach innych niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, 
Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank 
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu w DUUE, w którym zostanie on opublikowany; 

2. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie warunki 
określone w pkt 1 ppkt 1) i 2) niniejszego rozdziału winien spełnić każdy z Wykonawców 
występujących wspólnie. Pozostałe warunki, określone w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału 
mogą zostać spełnione przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 oraz art. 24 
ust. 5 pkt 1) ww. ustawy. 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
Pozostałe kwestie polegania na zdolnościach innych podmiotów reguluje art. 22a ustawy. 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia 
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ: 
1. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do Wniosku, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji Wykonawca winien 
załączyć: 
1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ww. ustawy, stanowiące 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie.  
Oświadczenie to winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także 
przedmiotowe oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 niniejszej specyfikacji, określające  
w szczególności: 
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia 

publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej  
lub doświadczenia realizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 
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We wzorze Wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie  
do wskazania części zamówienia, w zakresie których składa Wniosek o dopuszczenie  

do udziału w przedmiotowym postępowaniu, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca  
po dokonanej przez Zamawiającego ocenie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty wyłącznie na wskazane przez 
niego części zamówienia, pod warunkiem spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) ustawy: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13) i 14) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2037 ze zm.) o których mowa w „Wykazie wyrobów i technologii  
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2  
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni  
i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 145, poz. 1625 ze zm.), potwierdzającej spełnianie warunku opisanego przez 
Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ;   

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzającej spełnianie warunku 
opisanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. b) SIWZ; 

c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu – potwierdzającego spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego 
w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. c).  
Wzór przedmiotowego Wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
Dla uznania ważności, poświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej 
winny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane. 

2. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 

spółka cywilna) – pełnomocnictwa do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, 
zgodnie z treścią art. 23 ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii; 
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2) w przypadku reprezentowania firmy przez pełnomocnika – pełnomocnictwa jednoznacznie 
określającego zakres umocowania w przedmiotowym postępowaniu, które należy złożyć 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy. Dokument lub 
dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub 
dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. b), składa dokument o którym mowa 
w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy.  
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,  
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału winny zostać wystawione  
z odpowiednim zachowaniem okresów ich ważności określonych w rozdz. VII SIWZ. 

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

8. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1  
ppkt 3) niniejszej SIWZ polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w rozdziale 
VI pkt 3 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw  
do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków 
udziału w postępowaniu, składa dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) 
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

9. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec tych podwykonawców podstaw do wykluczenia składa 
dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ dotyczące 
podwykonawców. 

10. Na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 
1) wypełnionego „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
2) wypełnionego formularza "OFERTA" stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 
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3) w przypadku oferowania wyrobów równoważnych - dokumentu lub dokumentów 
stanowiących podstawę do stosowania oferowanego zamiennika (pozycja z katalogu 
producenta sprzętu wojskowego (SpW), zezwolenie producenta SpW, biuletyny, karty 
katalogowe, itp.) na każdą równoważną część zamówienia.   

VIII. Ograniczenie liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.  
Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie  
nie większej niż 20. 
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie 
mniejsza lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców 
spełniających warunki udziału w postępowaniu. 
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie 
większa niż 20, Zamawiający dokona selekcji na podstawie dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt 3) lit. c) SIWZ. Zamawiający zaprosi 
do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie nw. kryterium selekcji.  
Wykonawcy, który wykonał jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia i spełnia w stopniu minimalnym warunek, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt 3) 
lit. c) zostanie przyznany 1 punkt.  
Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw spełniających warunki określone powyżej  
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 
− za wykazanie przez Wykonawcę 2 (dwóch) dostaw - 2 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 3 (trzech) dostaw - 3 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 4 (czterech) dostaw - 4 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 5 (pięciu) dostaw - 5 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 6 (sześciu) dostaw - 6 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 7 (siedmiu) dostaw - 7 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 8 (ośmiu) dostaw - 8 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 9 (dziewięciu) dostaw - 9 pkt; 
− za wykazanie przez Wykonawcę 10 (dziesięciu) lub więcej dostaw - 10 pkt. 
W przypadku uzyskania przez Wykonawców jednakowej ilości punktów dokonanych w oparciu  
o ww. kryterium selekcji, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto dostaw 
wskazanych przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt 3) lit. c) SIWZ.  
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  
Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. W związku z powyższym, w ramach 
przedmiotowego postępowania dopuszcza się niżej wymienione sposoby przekazywania 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:  
− za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  

- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.); 
− osobiście; 
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl.   
W związku z powyższym, wszelką korespondencję Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub pocztą elektroniczną, za wyjątkiem Wniosku o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym 
mowa w art. 26 ww. ustawy) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w niniejszej SIWZ. Korespondencja przekazywana przez Wykonawcę  
pisemnie winna być składana na adres:  

3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie 
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 KUTNO. 

W przypadku przekazania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej wymaga się,  
na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał  
na stronie internetowej www.3rblog.wp.mil.pl w zakładce „WTL KUTNO”.  
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Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
− ppłk Andrzej WRÓTNIAK; 
− mjr Jacek GAJEWSKI. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt zarówno z Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

X. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/Oferty. 
Wykonawca składa wniosek/ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.  
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek/jedną ofertę.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku/oferty.  
Wniosek/ofertę należy złożyć odpowiednio na (lub ściśle według wzoru) formularzu „Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” stanowiącym załącznik nr 1 lub formularzu „Oferta” 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  
Wniosek/oferta – pod rygorem jego/jej nieważności – powinien/powinna być napisany w języku 
polskim (wszystkie dokumenty składające się na treść wniosku/oferty), na maszynie, komputerze 
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany/podpisana (czytelny podpis lub parafa wraz  
z pieczęcią imienną) przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz. 
Zaleca się aby każda kartka wniosku/oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana  
i parafowana przez osobę/y podpisującą/e wniosek/ofertę, oraz trwale spięta.  
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą wniosek/ofertę.  
Dla uznania ważności: 
− wniosek musi zawierać dokumenty wymagane w rozdz. VII pkt 1÷9 niniejszej SIWZ; 
− oferta musi zawierać dokumenty wymagane w rozdz. VII pkt 10 niniejszej SIWZ.  
W toku przedmiotowego postępowania, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
i OFERTA winny być złożone w oryginale. Natomiast wszelkie oświadczenia, o których mowa  
w niniejszej SIWZ, składane przez Wykonawcę lub inne podmioty, na których zdolnościach lub 
sytuacji polegać będzie Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy winny być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie: za zgodność z oryginałem i czytelny podpis 
bądź parafę i pieczęć imienną osoby (osób) dokonującej poświadczenia. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału  
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
Wniosek/ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem 
Wykonawcy, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści  
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków/ofert. 
Jeżeli Wykonawca chce zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to nie później niż w terminie składania wniosków/ofert  
w postępowaniu musi zastrzec, że konkretne informacje nie mogą być udostępniane,  
oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, 
który musi spełnić ten wymóg do dnia składania wniosków/ofert w postępowaniu.  
Zaleca się aby ww. informacje były dołączone do wniosku/oferty w oddzielnej kopercie, 
opatrzonej stosowną klauzulą, np.: „Zastrzeżona część wniosku/oferty”.   
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Po tym terminie informacje niezastrzeżone będą podlegały ujawnieniu, nawet jeśli stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.  

XI. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków. 
Wnioski przygotowane wg rozdz. X niniejszej SIWZ należy składać do godz. 1100  
dnia 23.05.2019 r. w siedzibie Zamawiającego: 

3. Regionalna Baza Logistyczna 
Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie  

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno 
budynek nr 3, pokój nr 123  

(filia Kancelarii jawnej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej 
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno). 

Godziny pracy Kancelarii jawnej: Pn. ÷ Pt. godz. 700 ÷ 1500, z oznakowaniem: 
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego  
na zakup technicznych środków materiałowych do sprzętu  
wysokościowo-ratowniczego i spadochronowo-desantowego   

– znak sprawy 114/2019 
nie otwierać przed 23.05.2019 r. godz. 1130”. 

Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku z odnotowanym 
terminem (datą i godziną) jego złożenia oraz numerem, jakim oznakowany został wniosek. 
Zamawiający zwraca wniosek złożony po terminie na zasadach opisanych w art. 50 ust 2 ustawy, 
z zastrzeżeniem art. 131bc ust. 4 ustawy.  
Doręczenie wniosku do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem 
wniosków w sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dotarcie z biura 
przepustek do kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosków przez operatora pocztowego lub 
posłańca. 
Uwaga! 
Kancelaria jawna znajduje się na terenie 3. Regionalnej Bazy Logistycznej Wielkopowierzchniowego 

Wielobranżowego Składu Materiałowego Kutno, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, 

po okazaniu dowodu tożsamości. Składając wniosek należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dotarcie 

do kancelarii. Za moment wpłynięcia wniosku uznaje się czas jego zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

XII. Wymagania dotyczące wadium.  
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 144.050,00 złotych,   
(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100). 
Wadium powyższe stanowi sumę wadiów cząstkowych za poszczególne części zamówienia  
w wysokościach przedstawionych poniżej: 

Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

1 1.100,00 35 720,00 69 110,00 
2 180,00 36 130,00 70 70,00 
3 180,00 37 60,00 71 150,00 
4 4.250,00 38 300,00 72 310,00 
5 2.010,00 39 100,00 73 330,00 
6 7.340,00 40 200,00 74 60,00 
7 21.390,00 41 320,00 75 180,00 
8 260,00 42 200,00 76 90,00 
9 13.580,00 43 220,00 77 20,00 

10 50,00 44 30,00 78 80,00 
11 50,00 45 90,00 79 60,00 
12 800,00 46 410,00 80 150,00 
13 13.920,00 47 30,00 81 280,00 
14 1.570,00 48 10,00 82 50,00 
15 3.890,00 49 10,00 83 290,00 
16 880,00 50 50,00 84 120,00 
17 2.760,00 51 80,00 85 3.850,00 
18 8.710,00 52 120,00 86 2.390,00 
19 2.070,00 53 80,00 87 14.550,00 
20 650,00 54 40,00 88 1.460,00 
21 340,00 55 20,00 89 440,00 
22 40,00 56 80,00 90 360,00 
23 10,00 57 30,00 91 260,00 
24 10,00 58 50,00 92 40,00 
25 10,00 59 30,00 93 420,00 
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Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

Część 
zamówienia 

Kwota wadium 
w złotych 

26 60,00 60 3.900,00 94 40,00 
27 120,00 61 1.150,00 95 100,00 
28 60,00 62 10,00 96 80,00 
29 10,00 63 4.670,00 97 90,00 
30 20,00 64 12.200,00 98 360,00 
31 20,00 65 1.830,00 99 1.860,00 
32 20,00 66 70,00 100 1.170,00 
33 300,00 67 30,00   
34 80,00 68 220,00   

 

Wadium w zakresie zabezpieczającym ofertę w zakresie części zamówienia określonych  
w zaproszeniu Wykonawcy do składania ofert winno zostać wniesione do terminu składania ofert, 
o którym Zamawiający poinformuje Wykonawców zaproszonych do składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu.  
Za skutecznie wniesione wadium uważa się takie, które w terminie składania ofert znajduje się  
odpowiednio na rachunku bankowym lub Kasie Zamawiającego. Wadium może być wnoszone:  
1) w pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści ww. gwarancji winno w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania 
wadium, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania 
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez 
Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta 
lub innej tego typu instytucji. 

2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego 
wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni; 

3) kwota, jaką gwarant zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu (beneficjentowi gwarancji)  
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, z zastrzeżeniem,  
że nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca wadium w przedmiotowym postępowaniu; 

4) że zobowiązaniem gwaranta do wypłaty objęte są wszystkie przypadki zatrzymania wadium 
określone w ustawie. 

Wadium, wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto 3. Regionalnej Bazy 
Logistycznej w Krakowie: 

Narodowy Bank Polski O/O Kraków 
Nr konta 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000 

z dopiskiem: wadium – sprawa 114/2019  
(o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzenia zapłaty wadium). 

W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały należy deponować w Kasie  
3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków, budynek  
nr 3, pokój nr 12, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
należy dołączyć do dokumentów oferty.  
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek – piątek od 1100 - 1200

. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.  
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,  
nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
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ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy. 
Uwaga! Proszę o podanie numeru konta bankowego, na które winno zostać zwrócone 
wadium. 

XIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIV. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert. 
Termin składania ofert przygotowanych wg rozdz. X niniejszej SIWZ wyznaczony zostanie 
na godz. 1200 i nie będzie krótszy niż 40 dni od dnia pisemnego przekazania przez 
Zamawiającego zaproszenia do składania ofert Wykonawcom zaproszonym do składania ofert 
w niniejszym postępowaniu.  
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

3. Regionalna Baza Logistyczna 
Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie  

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno 
budynek nr 3, pokój nr 123  

(filia Kancelarii jawnej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej 
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno) 

z oznakowaniem: 
„Oferta w przetargu ograniczonym – na zakup technicznych środków materiałowych  

do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i desantowo-spadochronowego  
– znak sprawy 114/2019 

nie otwierać przed ….….2019 r. godz. 1230”. 
 

Godziny pracy Kancelarii jawnej: Pn. ÷ Pt. godz. 700 ÷ 1500. 
Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 
terminem (datą i godziną) jej złożenia oraz numerem, jakim została oznakowana. 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,  
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego o wycofaniu oferty.  
Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie na zasadach opisanych w art. 84 ust 2 ustawy.  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje złożenia oferty niezgodnie 
z podanym wyżej opisem. Złożenie oferty niezgodnie z ww. opisem będzie skutkowało 
potraktowaniem jej jako zwykłej korespondencji. 
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Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem 
oferty w sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dotarcie z biura przepustek  
do kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  
za opóźnienie w przekazaniu ofert przez operatora pocztowego lub posłańca. 

XV. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 1230 w dniu odpowiadającym terminowi ich składania 
wyznaczonemu na zasadach opisanych w rozdz. XIV SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, tj. w: 

 

3. Regionalna Baza Logistyczna  
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno 

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno 
w budynku 38 (klub żołnierski)  

 

Otwarcie ofert jest jawne. Czynności tej dokona komisja przetargowa Zamawiającego.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.  
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
XVI. Opis sposobu obliczania ceny.  

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja  
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830). 

2. Oferta, w poszczególnych częściach zamówienia (1 ÷ 100) musi zawierać ostateczną cenę 
brutto części zamówienia i obejmować wszystkie koszty (np. transportu, ubezpieczenia, 
gwarancji,) niezbędne do wykonania zamówienia oraz zawierać ewentualne opusty oferowane 
przez Wykonawcę oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania 
ofert. 

3. Wszystkie ceny winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem 
zasad zaokrąglania.    

4. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)  
- w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towaru i usług, który Zamawiający  
ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

6. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 
w szczególności w zakresie opisanym w art. 90 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.  
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  

7. Sposób obliczenia ceny zawiera „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
8. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, tj.: 
− błędnie obliczoną kwotę podatku VAT przy prawidłowo podanej w ofercie stawce podatku  

od towarów i usług; 
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− błędne sumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, przyjmując, 
iż podano właściwie wartość netto i kwotę podatku od towarów i usług; 

− błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano właściwie 
cenę jednostkową i liczbę jednostek miar, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków   
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XVII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
Oceny ofert Wykonawców zaproszonych do ich składania będzie dokonywała Komisja 
przetargowa. W odniesieniu do Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert, 
Komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

cena oferty                     waga kryterium = 100 % 
 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium, będzie brał pod uwagę cenę (wartość brutto) 
poszczególnej części zamówienia podstawowego. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt 
przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych 
ofert. 
Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

Najniższa oferowana cena 
Kryterium cena = ------------------------------------ x 100 pkt. x 100 % 

Cena badanej oferty 
 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty  
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację.  
W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz gdy wartość zaoferowanego świadczenia dwukrotnie przewyższy 
wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić odpowiednio uchwałę organów spółki lub umowę spółki (art. 230 w związku z art. 17 
kodeksu spółek handlowych). 
W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), przed podpisaniem umowy są oni 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę cywilno-prawną regulującą ich współpracę. 
Przedmiotowa umowa winna zawierać jednoznaczne zobowiązanie solidarnej odpowiedzialności  
za wykonanie przedmiotowego zamówienia, o której mowa w art. 141 ustawy.  
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzić będą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 2 % wartości brutto umowy za cały okres jej obowiązywania przy największym 
możliwym zakresie zamówienia, z uwzględnieniem prawa opcji oraz na zasadach opisanych  
we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści ww. gwarancji winno w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania 
zabezpieczenia, spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań 
umownych przez Wykonawcę, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez 
Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub 
dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez 
pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji; 

2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego        
wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni; 

3) kwota, jaką gwarant zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu (beneficjentowi gwarancji)  
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie zabezpieczenia,  
z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca zabezpieczenie wykonania 
umowy. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie jako 
najkorzystniejsza.  

XX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy. 
Istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera „wzór umowy” stanowiący załącznik nr 6  
do SIWZ. 

XXI. Ochrona danych osobowych (RODO).  
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
• administratorem danych osobowych jest 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie,  

ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków; 
• inspektorem ochrony danych osobowych w 3. Regionalna Baza Logistyczna,  

ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków jest: Pan Piotr WAŁĘGA. 
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
• odbiorcami 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.);   
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• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat  
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy; 

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób Wykonawcy   
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy, związanym  

 z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;    

• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych tej osoby;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych*; 
− 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**;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 
• osoba której dane osobowe dotyczą, nie posiada: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych; 
− prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tej osoby jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

* 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 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. 

2) administratorem danych osobowych (oprócz Zamawiającego) zobowiązanym do spełnienia 
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną  

(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

3) Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Mając na względzie treść art. 12 
RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo 
dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.  

4) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania,  
gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.   
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5) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1),  
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie  
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179 ÷ 198g 
ustawy. 
 

Specyfikacja zawiera 18 stron i 7 załączników na 31 stronach: 
załącznik nr 1 na 2 str. – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
załącznik nr 2 na 1 str. – Oświadczenie zgodne z art. 25a ww. ustawy 
załącznik nr 3 na 11 str. – "Formularz cenowy" 
załącznik nr 4 na 2 str. – formularz "OFERTA"  
załącznik nr 5 na 1 str. – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw 
załącznik nr 6 na 10 str. – „wzór umowy”  
załącznik nr 7 na 4 str. – Wymagania techniczne 
 
 
 
 
 

 

„Z upoważnienia Komendanta 3. Regionalnej Bazy Logistycznej.” 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
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).  

 SZEF 
TECHNIKI LOTNICZEJ  

  
..........……………………… 

 /-/ ppłk Andrzej WRÓTNIAK  
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Załącznik nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 .................................................................................. 
 (nazwa firmy)  

 .................................................................................. 
 (adres)  

 ..................................................... 
 (telefon)  

 .............................................................. 
 e-mail 

 

WNIOSEK 
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 131h ust. 1  
w związku z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na zakup technicznych 
środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i spadochronowo-

desantowego – sprawa 114/2019. 
 

W nawiązaniu do „OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU” na zakup technicznych środków 
materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i spadochronowo-desantowego  
– sprawa 114/2019 oświadczamy, że: 
1. Deklarujemy chęć udziału w przedmiotowym postępowaniu i wnosimy o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu w zakresie następujących części zamówienia: .……………… 
………………………………………………………………………………………....…… 

2. Oświadczamy, że:*  

• będziemy polegać/nie będziemy polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  
nas z nimi stosunków prawnych w ramach przedmiotowego postępowania, tj. firmy:  
……………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………….... 
w zakresie: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Uwaga! 

W przypadku braku wyboru przez Wykonawcę opcji przewidzianych w niniejszym punkcie, 

Zamawiający uzna iż Wykonawca nie będzie polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych w ramach przedmiotowego 

postępowania. 

3. Oświadczamy, że:*  

• przewidujemy zlecenie/ nie przewidujemy zlecenia* podwykonawstwa w ramach 
przedmiotowego postępowania firmie:  
……………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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w zakresie:  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

W przypadku zlecenia podwykonawstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania 

nazw (firm) podwykonawców, a także przedmiotu umów o podwykonawstwo. Jednocześnie 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w zakresie podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia publicznego. 

Uwaga! 

W przypadku braku wyboru przez Wykonawcę jednej z opcji przewidzianej w niniejszym 

punkcie Zamawiający uzna iż „Wykonawca nie przewiduje zlecenia podwykonawstwa  

w ramach przedmiotowego postępowania”. 

4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować  
na adres: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

5. Załącznikami do niniejszego Wniosku są: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. Wniosek niniejszy wraz z załącznikami składamy na …….... kolejno ponumerowanych 
stronach. 

7. W celu zapewnienia, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku  
z udziałem w postępowaniu, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
Uwaga!  

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 treść oświadczenia Wykonawca nie składa  (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 

* - niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 

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

 PODPIS WYKONAWCY 
 (osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 
  

 
 

 
 
 

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

 

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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Załącznik nr 2 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

 
 

.................................................................................. 
 (nazwa firmy)  

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

 (adres)  

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

 
 

(telefon, e-mail)  

                                                               

OŚWIADCZENIE  
 

 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na podstawie 
art. 131h ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zakup technicznych środków 
materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i spadochronowo-desantowego  
– sprawa 114/2019, prowadzonym przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną Kraków, działającą 
poprzez Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie oświadczam/y, że reprezentowany przeze 
mnie/przez nas Wykonawca: 
1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;  
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

2. Spełnia kryteria selekcji określone przez Zamawiającego. 
3. Polega/nie polega*  na zasobach innego podmiotu (ów) w ramach przedmiotowego 

postępowania: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa(y) podmiotu(ów) 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Jednocześnie, mając na uwadze zalecenie Komisji (WE) z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  
z 20.5.2003, s. 36) oświadczam, że jestem/nie jestem*: 
• mikroprzedsiębiorstwem, tj.: przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 
• małym przedsiębiorstwem, tj.: przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; 
• średnim przedsiębiorstwem, tj.: przedsiębiorstwem, które nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

Uwaga! * - niepotrzebne skreślić   
Dodatkowo oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach  
są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich składaniu. 
……………………., dnia  ..........................    

 PODPIS WYKONAWCY 
(osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 

  

 .............................................................. 
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Załącznik nr 3 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

FORMULARZ CENOWY 

Część 
zam. 

Indeks JIM 
Oznaczenie Typ/Part 

Number/ NSN 
Nazwa 

Typ 
sprzętu 

J.m. 
Ilość 
zam. 

podst. 

Ilość 
zam.  

w ramach 
prawa 
opcji 

Oferowany wyrób 
równoważny (nazwa, 

typ) 

Cena jednostkowa 
netto  

w złotych 

Cena jednostkowa 
brutto 

w złotych 

Wartość brutto 
w złotych zam. podst. 
(iloczyn rubryk 7 i 11) 

Gwarancja* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1660PL0351569   
Komplet 1:10 części zapasowych 
maski tlenowej KM-34D serii 2 

Su-22, 
MiG-29 

kpl. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

2. 1660PL1089498 
Podręcznik  
9G4.197.020 RE  
rys. 1 p. 23 

Zawór wdechu maski tlenowej  
KM-34D s. 2 

Su-22, 
MiG-29 

szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

3. 1660PL1089499 
Podręcznik  
9G4.197.020 RE  
rys. 1 p. 12, rys. 2 

Zawór wydechu maski tlenowej  
KM-34D s. 2 

Su-22, 
MiG-29 

szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

4. 1670PL0004375  PSU-36 s.2 Spadochron ratowniczy  
Su-22, 

MiG-29 
kpl. 5 5     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

5. 1670PL0005593 3-1340800 
Uprząż IPS-72 spadochronu 
ratowniczego PSU-36 s.2 

Su-22, 
MiG-29 

szt. 8 5     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

6. 1670PL0005603 SP-36 s. 2 
Spadochron stabilizujący  
(w skład kpl. wchodzą lewy  
i prawy) 

Su-22, 
MiG-29 

kpl. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

7. 1670PL1328041 SH-29 Spadochron hamujący MiG-29 kpl. 57 43     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 



Znak sprawy 114/2019  

Strona 2 z 11 

 

Część 
zam. 

Indeks JIM 
Oznaczenie Typ/Part 

Number/ NSN 
Nazwa 

Typ 
sprzętu 

J.m. 
Ilość 
zam. 

podst. 

Ilość 
zam.  

w ramach 
prawa 
opcji 

Oferowany wyrób 
równoważny (nazwa, 

typ) 

Cena jednostkowa 
netto  

w złotych 

Cena jednostkowa 
brutto 

w złotych 

Wartość brutto 
w złotych zam. podst. 
(iloczyn rubryk 7 i 11) 

Gwarancja* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 1670PL1718643 
 

Zestaw mocujący do spadochronu 
hamującego PTK-29  lub  SH-29 
składający się ze sworznia 
5.12.4900.3005.98 wraz z tuleją  
5.12.4900.3003.98 oraz podkładką 
3405A 1,5-8-16 nakrętką typu 
3327A-6 i zawleczką 1,6x32S ZN 
PN/M-82001/ISO 1234 (sworzeń 
oznaczony nr fabr.  i datą prod. 
zgodnie z Biuletynem 
P/WR/4421/E/2000) 

MiG-29 kpl. 40 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

9. 1670PL0031751 SH-22 Spadochron hamujący  Su-22 kpl. 60 20     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

10. 1660PL0782506 
P/N G010-1101-13 
NSN1660013991767 

Część twarzowa maski MBU 20/P 
miękka, srednia szeroka (Facepiece, 
medium wide) 

F-16 szt. 6 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

11. 1660PL0857945 
P/N G010-1101-12 
NSN1660013991766 
 

Część twarzowa maski MBU 20/P 
miękka, srednia wąska (Facepiece, 
medium narrow) 

F-16 szt. 6 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

12. 1670PL1599963 
580-291-166 
NSN1670010972204 

Linka wypuszczania spadochronu 
hamującego  

F-16 szt. 6 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

13. 1670PL1615362 
C81760-2 
NSN1670010972204 

Linka wypuszczania spadochronu 
hamującego  

F-16 szt. 41 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

14. 1670PL0875719 
749047-1 
NSN1670013801368 

Pokrowiec spadochronu hamującego  F-16 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

15. 1670PL1614420 
J114551-507 
NSN1670012363820 

Czasza główna spadochronu 
ratowniczego (ACES II Canopy) 

F-16 szt. 35 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

16. 1680PL1626113 
J119174-501 NSN 
1680013761610              

Pojemnik spadochronu F-16 szt. 4 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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Część 
zam. 

Indeks JIM 
Oznaczenie Typ/Part 

Number/ NSN 
Nazwa 

Typ 
sprzętu 

J.m. 
Ilość 
zam. 

podst. 

Ilość 
zam.  

w ramach 
prawa 
opcji 

Oferowany wyrób 
równoważny (nazwa, 

typ) 

Cena jednostkowa 
netto  

w złotych 

Cena jednostkowa 
brutto 

w złotych 

Wartość brutto 
w złotych zam. podst. 
(iloczyn rubryk 7 i 11) 

Gwarancja* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17. 1670PL0860257 
713618 
NSN1670010941065 

Lina główna spadochronu 
hamującego 

F-16 szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

18. 1670PL0860265 
711333-1 
NSN1670013801388 

Spadochron wyciągający 
spadochronu hamującego (Pilot chute 
decelerator) 

F-16 szt. 42 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

19. 1670PL0305144 
738359-1 
NSN1670014573562 

Spadochron hamujący F-16 szt. 2 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

20. 1670PL1119437 
P/N J114712-505 
NSN1670012505468 

Spadochron stabilizujący fotela F-16 szt. 4 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

21. 1660PL1729479 
P/N CRU120/A 
NSN1660014733550 

Regulator ciśnienia F-16 szt. 2 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

22. 1670PL0005668 02.30.00.00A 
 Spadochron wyciągający (pilocik) 
spadochronu ratowniczego SK-94 

SK-94 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

23. 1670PL0005669 02.40.00.00 
Linka łącząca spadochronu 
ratowniczego SK-94 

SK-94 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

24. 1670PL0005670 NA-05.00-1 
Uchwyt wyzwalający spadochronu 
ratowniczego SK-94 

SK-94 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

25. 1670PL0005671 2200600 
Poduszka lędźwiowa spadochronu 
ratowniczego SK-94 

SK-94 szt. 4 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

26. 1670PL0005673 02.60.00.00 
Torba przenośna spadochronu 
ratowniczego SK-94 

SK-94 szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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Część 
zam. 

Indeks JIM 
Oznaczenie Typ/Part 

Number/ NSN 
Nazwa 

Typ 
sprzętu 

J.m. 
Ilość 
zam. 

podst. 

Ilość 
zam.  

w ramach 
prawa 
opcji 

Oferowany wyrób 
równoważny (nazwa, 

typ) 

Cena jednostkowa 
netto  

w złotych 

Cena jednostkowa 
brutto 

w złotych 

Wartość brutto 
w złotych zam. podst. 
(iloczyn rubryk 7 i 11) 

Gwarancja* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27. 1670PL0005678 02.30.30.00A Pętle do zamykania pokrowca SK-94 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

28. 1670PL0646855 015-30-00 
Osłona czaszy spadochronu 
ratowniczego S-4 

S-4 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

29. 1670PL0646868 015-20-00 
Linka łącząca spadochronu 
ratowniczego S-4 

S-4 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

30. 1670PL0646898 015-70-00 
Poduszka siedzeniowa spadochronu 
ratowniczego S-4 

S-4 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

31. 1670PL0646906 015-10-00 
Spadochron wyciągający 
spadochronu ratowniczego S-4 

S-4 szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

32. 1670PL0646918 ZN-37 lub 015-80-00 
Uchwyt wyzwalający spadochronu 
ratowniczego S-4 

S-4 szt. 11 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

33. 1670PL0289664 KAP-3P1-19 
Amortyzator gumowy do automatu 
spadochronowego KAP-3-P1 (część 
zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 500 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

34. 1670PL0289682 KR-36-z 

Linka z karabińczykiem  
KR-36-z  l-2000 mm do automatu 
spadochronowego KAP-3-P1 (część 
wyposażenia) 

KAP-3P1 szt. 30 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

35. 1670PL0289692 KAP-3P1- z5A 
Linka stalowa z końc L-397 mm 
automatu spadochronowego  
KAP-3P1(część zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 270 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

36. 1670PL0289747 KAP-3P1- z5B 
Linka stalowa z końc L-562 mm 
automatu spadochronowego  
KAP-3P1 (część zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 50 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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Część 
zam. 

Indeks JIM 
Oznaczenie Typ/Part 

Number/ NSN 
Nazwa 
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zam. 
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Ilość 
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(iloczyn rubryk 7 i 11) 

Gwarancja* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

37. 1670PL0290208 KAP-3P1-z6A 
Zaczep automatu spadochronowego 
KAP-3P1(część zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 70 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

38. 1670PL0292027 KAP-3-z-22 Amortyzator z oprawką KAP-3P1 szt. 220 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

39. 1670PL0292582 KAP-3-z25 
Kołek giętki automatu 
spadochronowego KAP-3P1 (część 
montażowa) 

KAP-3P1 szt. 100 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

40. 1670PL0292612 AD-3-87 
Płytka zabezpieczająca automatu 
spadochronowego KAP-3P1 (część 
montażowa) 

KAP-3P1 szt. 500 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

41. 4720PL0292619 KAP-3- z20A 
Wąż L-240 mm automatu 
spadochronowego KAP-3P1 (część 
zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 50 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

42. 4720PL0292634 KAP-3 -z20B 
Wąż L-405 mm automatu 
spadochronowego KAP-3P1 (część 
zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 30 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

43. 4720PL0292640 KAP-3-z20C 
Wąż L-575 mm automatu 
spadochronowego KAP-3P1 (część 
zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 30 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

44. 5310PL0290542 KAP-3-114 
Nakrętka automatu spadochronowego 
KAP-3P1 

KAP-3P1 szt. 50 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

45. 5342PL0292657 433-89 
Zaczep automatu spadochronowego 
KAP-3P1 lub KAP-3 (część 
zapasowa) 

KAP-3P1 szt. 105 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

46. 5365PL0290388 KAP-3P1-21 
Półtulejka automatu 
spadochronowego  
KAP-3P1 

KAP-3P1 szt. 1000 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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47. 1670PL0659764 070-10-00 
Osłona czaszy spadochronu szkolno-
treningowego L-2 KADET 

L-2 
KADET 

szt. 3 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

48. 1670PL0659766 070-50-00 
Lina wyciągająca spadochronu 
szkolno-treningowego L-2 KADET 

L-2 
KADET 

szt. 4 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

49. 1670PL1019427 063-20-00 
Spadochron wyciągający 
spadochronu szkolno-treningowego 
L-2 KADET 

L-2 
KADET 

szt. 1 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

50. 8105PL0483964 ZN-40 
Worek transportowy spadochronu 
szkolno-treningowego L-2 KADET 

L-2 
KADET 

szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

51. 8475PL0298568 THL-5 270100 
Czepek pilota nr 55 dla hełmu 
lotniczego THL-5 lubTHL-5W 

THL-5 szt. 200 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

52. 8475PL0298578 THL-5 270200 
Czepek pilota nr 58 dla hełmu 
lotniczego THL-5 lubTHL-5W 

THL-5 szt. 300 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

53. 8475PL0298580 THL-5 270300 
Czepek pilota nr 60 dla hełmu 
lotniczego THL-5 lubTHL-5W 

THL-5 szt. 200 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

54. 5965PL1017452 MM-216/OW 
Mikrofon  twardego hełmu 
lotniczegoTHL-5 lubTHL-5W 

THL-5 szt. 30 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

55. 5821PL0360558 MPR-2 
Włącznik MPR-2 z anteną radiostacji 
ratowniczej R-855 UM 8851405 

MiG-29 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

56. 5821PL0360756 6.834.039 SP Rzemień radiostacji ratunkowej MiG-29 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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57. 5821PL0360784 6.834.040 SP Rzemień radiostacji ratunkowej MiG-29 szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

58. 5985PL0360419 209 1014 SP 
Antena radiostacji ratowniczej  
R-855 UM 

MiG-29 szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

59. 5985PL0360506 209 1016 SP 
Antena radiostacji ratowniczej  
R-855 UM 

MiG-29 szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

60. 6135PL0360816 ZEW 3ER-14505-3 
Bateria do radiostacji ratowniczej  
R-855 UM 

MiG-29 szt. 500 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

61. 4220PL1567652 LAU SEA LV2 Lotniczy aparat ucieczkowy 
 

kpl. 16 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

62. 5330PL0008407 ZB-0,4 l-7 
Uszczelka zaworu lotniczej łódki 
ratowniczej LŁR-1 

MiG-29 szt. 200 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

63. 1370PL0322338 3-25107 indeks 7S8 Nabój sygnałowy 15 mm czerwony MiG-29 szt. 3600 1200     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

64. 1370PL0307397   Świeca sygnalizacyjna PSND MUP-1 szt. 1000 500     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

65. 5821PL0360888 KM-9220-1110 
Butla z głowicą spustową urządzenia 
ratowniczego KOMAR-2M 

MiG-29 szt. 30 10     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

66. 8465PL0360956   
Ładownica z przekładką do nabojów 
sygnałowych 15 mm  

szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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67. 5965PL0244147 LSM-1 
Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy 
LSM-1 (Słuchawki lotnicze LSM-1)  

szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

68. 1670PL0537912 
wg katalogu Para Gear 
I1529 wg producenta 
913200 

Część wyzwalająca do automatu 
Cypres z 2 zawleczkami 

Automat 
CYPRES 

szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

69. 1670PL0537919 
wg katalogu Para Gear 
I1527 wg producenta 
913100 

Część wyzwalająca do automatu 
Cypres z 1 zawleczką 

Automat 
CYPRES 

szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

70. 1670PL0473665 09.10.00.00 
Spadochron stabilizujący 
spadochronu desantowego AD-95, 
AD-2000M 

AD-95,  
AD-2000M 

szt. 5 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

71. 1670PL0473672 09.20.00.00 
Osłona stabilizatora spadochronu 
desantowego AD-95 

AD-95 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

72. 1670PL0473687 09.40.00.00 
Osłona czaszy spadochronu 
desantowego AD-95 

AD-95 szt. 20 80     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

73. 1670PL0473959 NA-10-01 
Lina wyciągająca spadochronu 
desantowego AD-2000M 

AD-2000M szt. 100 100     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

74. 1670PL0474056 26001000 
Łącznik osłony czaszy głównej 
spadochronu desantowego AD-2000 

AD-2000 szt. 40 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

75. 1670PL0826925   
Osłona czaszy spadochronu 
głównego AD-2000M 

AD-2000M szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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76. 1670PL0489125 20200000 
Taśmy nośne spadochronu 
zapasowego AZ-95 i AZ-95M 

AZ-95, AZ-
95M 

szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

77. 1670PL0489145 9660000 
Zaczep spadochronu zapasowego 
AZ-95 

AZ-95 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

78. 1670PL0633465 20400000X 
Uchwyt wyzwalający  
z jedną linką do AZ-95 

AZ-95 szt. 20 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

79. 1670PL1004046 26.70.00.00C-1 
Uchwyt wyzwalający spadochronu 
zapasowego AD-2000 M (metalowy) 

AD-2000M szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

80. 1670PL1004060 26400000C 
Osłona czaszy zapasowej 
spadochronu AD-2000 M 

AD-2000M szt. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

81. 1670PL1004094 20-50-00-00  
Mechanizm sprężynowy  
AZ-95/AZ-95M 

AZ95/ 
AZ-95M 

szt. 50 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

82. 8105PL0473578 91000000 
Worek transportowy spadochronu 
desantowego AD-95 

AD-95 szt. 10 90     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

83. 8105PL0489142 220000 
Worek transportowy spadochronu 
zapasowego AZ-95 i AZ-95M 

AZ95/ 
AZ-95M 

szt. 70 30     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

84. 8105PL0489144 20300000/A 
Pokrowiec z uchwytem 
wyzwalającym spadochronu 
zapasowego AZ-95M 

AZ-95M szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

85. 8465PL1551829 26-100-120-00D 
Pokrowiec na broń  
TYP A  

AD-2000M szt. 400 400     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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86. 8465PL1551972 26-100-130-00D 
Pokrowiec na broń  
TYP B  

AD-2000M szt. 200 200     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

87. 1670PL1306980 26.100.00.00D 
Uprząż zasobnika osobistego  
UZO-100  

AD-2000M kpl. 300 300     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

88. 1670PL0817636 
11-1-2620 
NSN1670010653755 

Spadochron towarowy G12E C-130 szt. 2 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

89. 1670PL0827070 
11-1-721 
NSN1670009370271 

Urządzenie do mocowania ładunku  C-130 szt. 50 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

90. 1670PL0830326 
66C38607 
NSN1670007533928 

Podstawa rozpraszająca energię  
Platforma 

V/108 
szt. 120 

 
    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

91. 1670PL1096036 
P/N 11-1-894 
NSN1670004002772 

Mechanizm czasowy zwalniacza M1 
Platforma 

V/108 
szt. 5 

 
    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

92. 4920PL0537947 
wg katalogu Para Gear 
I-1524N 

Pakiet części zamiennych  
do automatu PACKERS KIT FOR 
CYPRES 

Automat 
CYPRES 

kpl. 15 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

93. 8105PL0498458 R1085 

Pokrowiec z systemem uprzęży 
Vector III (dla czaszy głównej 
SILHOUETTE 170 oraz zapasowej 
PD176 - rozm, V349) 

Spadochron 
wyczynowy 

szt. 3 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

94. 8475PL1060479   
Szyba zapasowa kasku 
spadochronowego Z-1 SL-14 Full 
Face (producent kasku:Parasport) 

Kask  
Z-1  

SL-14 
szt. 14 

 
    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

95. 1670PL0492263 C88195 
Czasza spadochronu FALCON 195  
z linkami (kolor: szary, biały lub 
niebieski)         

FALCON kpl. 1 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 
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96. 1670PL1382187 
wg katalogu Para Gear 
I2820 

Część wyzwalająca  
I PIN automatu Vigil 2  

Automat 
VIGIL 

szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

97.   
wg katalogu Para Gear 
I2811 

Część wyzwalająca  
I PIN automatu Vigil 2+  

Automat 
VIGIL 

szt. 10 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

98. 1670PL1852325   
Przedłużacz z taśmy rurowej  
NA-67-01 

Spadochron 
AD-2000M 

szt. 280 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

99. 1670PL1857715   
Lina wyciągająca z karabinkiem  
NA-66-01 

Spadochron 
AD-2000M 

szt. 280 420     

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

100. 8475PL1794675   
Zestaw obsługowo-naprawczy  
do morskich ubiorów pilota typu IPG  

MUP IPG kpl. 3 
 

    

..... miesięcy licząc 
od daty podpisania protokołu 
przyjęcia-przekazania przez 
przedstawicieli Wykonawcy 
i przedstawicieli Odbiorcy 

 
Uwaga!!!! 
1. Okres gwarancji nie mniejszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.  
2. Wykonawca jest zobowiązany określić wielkość gwarancji w kolumnie „13” powyższej tabeli.  
3. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić kolumnę 9 powyższej tabeli. Niewypełnienie przez Wykonawcę kolumny 9 traktowane będzie jako złożenie oferty  

na wyrób określony przez Zamawiającego.  
 
 

 
 PODPIS WYKONAWCY 

(osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 
 
 

……………………………………………………………. 
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Załącznik nr 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
 
 
 ............................................................................. 
 Nazwa firmy  

 ............................................................................. 
 adres  

 ............................................................................. 
 telefon, e-mail  

  

  

 

 
OFERTA 

 

W nawiązaniu do "ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY" w postępowaniu 
prowadzonym w  trybie przetargu ograniczonym na podstawie art. 131h ust. 1 w związku  
z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.) na zakup technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-
ratowniczego i spadochronowo-desantowego – sprawa 114/2019. 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z "FORMULARZEM CENOWYM" 

stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
Wadium w wysokości:  ........................ złotych  
słownie: .............................................................................................................. złotych 
wnieśliśmy w dniu .......................... , w formie ................................................................... . 

2. Wykonawca, składając ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór 
jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174)  
-  w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego VAT wskazując nazwę (rodzaj) towaru  
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT),  
w związku z czym:  
Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego VAT. 
Uwaga! 

W przypadku braku wyboru przez Wykonawcę jednej z opcji przewidzianej w niniejszym 

punkcie, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - w przypadku wystąpienia  

tzw. mechanizmu odwróconego VAT. 

3. Oświadczamy, że na oferowane wyroby udzielimy gwarancji zgodnie z zapisami 
zawartymi w „FORMULARZU CENOWYM” stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

4. Potwierdzamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na warunkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku nr 6  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.  W przypadku zawarcia z nami umowy będącej wynikiem przedmiotowego postępowania,  
zapłata za dostarczone wyroby winna być dokonana na poniżej wskazany rachunek 
bankowy:   
1) ………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podczas realizacji przedmiotu zamówienia  
do przestrzegania wszystkich wymogów określonych przepisami o ochronie środowiska 
naturalnego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 
roku, poz. 799). 

9. Integralną część niniejszego druku „Oferta” stanowi „FORMULARZ CENOWY” 
stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 PODPIS WYKONAWCY 
 (osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 

  
 
 

 ........................................................................... 
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   Załącznik nr 5 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

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

 (nazwa firmy)  

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

 (adres)  

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

 (telefon, e-mail)  

 

WYKAZ  

WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW  
  

W nawiązaniu do „OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU” o udzielenie zamówienia publicznego  
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego  

na podstawie art. 131h ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej większej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na zakup technicznych 
środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego i spadochronowo-desantowego 

– sprawa 114/2019. 
 

OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu wykonaliśmy lub wykonujemy nw. dostawy:  

Lp. 
Przedmiot  
dostawy 

Nazwa 
 i adres Zamawiającego 

Wartość brutto 
wykonanej lub wykonywanej 

dostawy w złotych 

Termin  
realizacji  

     

     

     

     

     
 

W załączeniu, przedkładam (y) dowody potwierdzające, że wskazane powyżej dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, w celu spełnienia warunku opisanego przez 
Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. c) SIWZ.  
 
  
……………………., dnia  ..........................    

 

PODPIS WYKONAWCY 

(osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy) 
 
 
 

................................................................. 
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   Załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 
 

UMOWA Nr  ......./3 RBLog/03/2019 
zawarta w dniu ................................. w Krakowie pomiędzy: 

 

 

ZAMAWIAJĄCYM: SKARB PAŃSTWA  
3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

 30-901 KRAKÓW, ul. Montelupich 3 
 którą reprezentuje: 
 Komendant płk Mirosław MOLIK 

 

a 
 

WYKONAWCĄ:  Nazwa firmy: 
 adres: 
 telefon  faks  
 którą reprezentuje: 

 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie 
przetargu ograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) – sprawa 114/2019, strony zawarły 
umowę następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY - PODSTAWOWY* 
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji roku 
2018÷2019  technicznych środków materiałowych (tśm) do sprzętu wysokościowo-
ratowniczego i spadochronowo-desantowego w asortymencie, ilościach i cenach określonych  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i spełniających wymagania określone w załączniku  
nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY-DODATKOWY W RAMACH „PRAWA OPCJI”* 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa 

opcji Zamawiający może dodatkowo zlecić dostawę tśm w asortymencie oraz 
maksymalnych ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1. 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie mógł zlecić wykonanie dostawy dla części przedmiotu 
umowy w ramach prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na ten cel 
oraz gdy będzie tego wymagał interes Sił Zbrojnych RP. Zlecenie wykonania dostawy  
dla części przedmiotu umowy w ramach prawa opcji stanowi uprawnienie, a nie 
obowiązek Zamawiającego. 

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz asortymencie i jego ilości podlegającemu 
dostawie Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie najpóźniej w terminie  
do 30 lipca 2019 roku. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji zakresu umowy w ramach prawa opcji na warunkach 
określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje  przez podpisanie 
umowy. 

5. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie 
wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, maksymalnie do ilości wskazanej w ust. 1. 
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6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna 
forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego 
jest dla dostawy realizowanej w ramach prawa opcji wiążąca dla Wykonawcy w zakresie 
realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie. Odmowa 
zrealizowania przez Wykonawcę wykonania dostawy w ramach prawa opcji będzie 
traktowana jako niewykonanie umowy w tym zakresie oraz skutkować będzie naliczeniem 
stosownej  kary umownej przewidzianej w § 15 niniejszej umowy. 

 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY* 
1. Wartość umowy dla przedmiotu podstawowego określa się na: 

kwotę netto: ……………………………. złotych 
(słownie:………………………………………..............................................................) 
kwotę brutto: ……………………………. złotych  
(słownie: ………...........………………...........................................................................) 
w tym podatek od towarów i usług (VAT): ……… złotych, 

2. Wartość umowy dla prawa opcji określa się na: 
kwotę netto: ……………………………. złotych 
(słownie:………………………………………..............................................................) 
kwotę brutto: ……………………………. złotych  
(słownie: ………...........………………...........................................................................) 
w tym podatek od towarów i usług (VAT): ……… złotych, 

3. Wartość umowy przy największym możliwym zakresie zamówienia z uwzględnieniem 
prawa opcji określa się na: 
(słownie:………………………………………..............................................................) 
kwotę brutto: ……………………………. złotych  
(słownie: ………...........………………...........................................................................) 
w tym podatek od towarów i usług (VAT): ……… złotych, 

4. Szczegółowe wartości brutto przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 
 

§ 4 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA  UMOWY 
1. Umowa winna być wykonana w terminie do dnia 29.11.2019 r. 
2. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu opcji (bądź części opcji), 

termin realizacji tej części dostawy w ramach prawa opcji, której zawiadomienie dotyczy, 
ustala się zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy uważa się realizację przez Wykonawcę 
dostawy przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 oraz zamówionego w ramach 
prawa opcji do Odbiorcy wskazanego w § 5 umowy wraz ze wszystkimi dokumentami,  
o których mowa w § 10 i załączniku nr 2 niniejszej umowy stanowiących podstawę 
przyjęcia wyrobów.* 

4. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy, nieprzekraczalny termin realizacji niniejszej 
umowy, z konsekwencjami wynikającymi z zapisów § 15 niniejszej umowy. 

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania umowy określonego w ust. 1 lub 
dodatkowego terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 4 uprawnia 
Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i żądania zapłaty kary umownej określonej  
w § 15 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.   

 

§ 5 
ODBIORCA 

3. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 
WIELKOPOWIERZCHNIOWY WIELOBRANŻOWY SKŁAD MATERIAŁOWY 

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą  
99-300 Kutno 
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§ 6 
PŁATNIK 
Płatnikiem za przedmiot umowy jest Zamawiający: NIP 676-243-19-02, Regon 121390415, 
dla którego Narodowy Bank Polski O/O Kraków prowadzi rachunek bankowy o numerze: 
34 1010 1270 0052 1022 3000 0000. 
 

§ 7 
SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 
1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Odbiorcę wskazanego w § 5 

niniejszej umowy o dostawie przedmiotu umowy na co najmniej 5 dni przed jej 
planowanym terminem.   
W przypadku braku możliwości przyjęcia przedmiotu umowy w planowanym terminie, 
Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca prześle Odbiorcy wskazanemu w § 5 niniejszej umowy  
na swój koszt uwzględniony w cenie wyrobu lub dostarczy go własnym transportem  
i przekaże na podstawie dokumentów materiałowych („WZ”), a Odbiorca sporządzi 
protokół przyjęcia-przekazania (druk Gm-20) wskazując termin dostawy oraz dokument  
z ewidencji ilościowo-wartościowej („PZ”, „IP” itp.), które niezwłocznie przekaże 
Zamawiającemu. 
W protokole przyjęcia- przekazania Odbiorca potwierdzi, iż dostarczony przedmiot 
umowy spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie. 

3. Przyjęcie wyrobu do bazy magazynowej Odbiorcy odbywa na zasadach określonych  
w „Instrukcji Służby Zaopatrzenia Lotniczego-organizacja i działalność” Sygn. LOT. 
1615/74. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za wyrób  
do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania protokołu przyjęcia-
przekazania przez jego przedstawicieli. 

 

§ 8 
WARUNKI TECHNICZNE*  
1. Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania jakościowe określone  

w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, wymagania zawarte w załączniku 
nr 2* do niniejszej umowy oraz odpowiednich norm. 

2. Dostarczony przedmiot umowy winien zostać odpowiednio zabezpieczony przed utratą 
jego jakichkolwiek walorów użytkowych.  

3. Wykonawca wraz z wyrobami dostarczy deklarację zgodności OiB wystawioną zgodnie  
z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 114) i na zasadach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie 
zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa  (Dz. U. z 2018 r.poz. 1385) – w trybie I 
oceny zgodności (nie dotyczy części zamówienia 94)*.  

 
§ 9 

KLAUZULE JAKOŚCIOWE  
1. System zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 

9001:2015 (dla części zamówienia 1÷6, 8, 10÷18, 20÷25, 27÷49, 54, 58÷61, 63÷81, 

84÷89,  91÷93, 95÷100) i AQAP 2110 wydanie D, wersja 1 (dla części zamówienia 7, 9  
i 19). 

2. Wymagania jakościowe umowy, określone w § 8 ust. 1 niniejszej umowy podlegają 
nadzorowaniu jakości realizowanemu przez … Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe 
(...... RPW) w zakresie AQAP 2131 wydanie C, wersja 1(dla części zamówienia 1÷6, 8, 

10÷18, 20÷25, 27÷49, 54, 58÷61, 63÷81, 84÷89,  91÷93, 95÷100) i AQAP 2110 wydanie 
D, wersja 1 (dla części zamówienia 7, 9 i 19).  



Znak sprawy 114/2019 

strona 4 z 10 

3. W przypadku realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA) w państwie Wykonawcy 
zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym  memorandum  
o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding– MoU), proces koordynuje 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa,  
ul. Nowowiejska 28a, które powiadomi ……………………….. o działaniach 
prowadzonych w zakresie AQAP 2131 wydanie C, wersja 1 (dla części zamówienia 1÷6, 

8, 10÷18, 20÷25, 27÷49, 54, 58÷61, 63÷81, 84÷89,  91÷93, 95÷100) i AQAP 2110 
wydanie D, wersja 1 (dla części zamówienia 7, 9 i 19). 

4. Wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione  
z ..... RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, 
które umożliwią nadzorowanie jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu 
rządowego zapewnienia jakości (GQA) w przypadku realizacji umów z podwykonawcami 
zagranicznymi. 

5. Wykonawca dostarczy do ......... RPW kopie umów/zamówień podpisanych  
z podwykonawcami, dla których określono wymaganie nadzorowania jakości w celu 
uruchomienia procesu nadzorowania jakości. 

6. Wykonawca potwierdzi, że wyrób spełnia wymagania umowy dostarczając z wyrobem 
protokół odbioru wystawiony i podpisany przez Wykonawcę oraz akceptowany podpisem 
przedstawiciela wojskowego i świadectwo zgodności „Certificate of Conformity” (CoC) 
wystawione i podpisane przez podwykonawcę oraz poświadczone podpisem 
przedstawiciela wojskowego GQAR z państwa podwykonawcy – w przypadku realizacji 
procesu rządowego zapewnienia jakości u Wykonawcy/podwykonawcy zagranicznego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie 
implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nie należącego  
do NATO lub kraju, z którym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU 
odnośnie bezpłatnego zapewnienia jakości, koszty przeprowadzenia procesu 
nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub zgodnie  
z postanowieniami porozumienia MoU. 

8. Zamawiający: 
− podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań 

jakościowych, nie wpływających znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia 
i nie obniżających jakości wyrobów, na wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez 
COL i ..... RPW; 

− może upoważnić Szefa .... RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako 
niewielkie1 poprzez umieszczenie stosownych zapisów w umowie. Upoważnienie 
takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań 
jakościowych określonych w ust. 2 klauzuli. 

9. Przedstawiciela GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia 

decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających 
znacząco na zmianę ceny przedmiotu zamówienia i nie obniżające jakości wyrobów, 
wysyłanych przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

10. Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego  
z RPW, realizacji umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych 
potrzeb przedstawiciela wojskowego, wynikających z realizowanych przez niego zadań. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć dla przedstawiciela wojskowego lub Zamawiającego:  
− prawo dostępu do obiektów i urządzeń gdzie realizowane są działania związane  

z realizacją umowy oraz informacje dotyczące spełnienia wymagań umowy, 
− nieograniczone możliwości do oceny zgodności Wykonawcy z wymaganiami umowy, 
− nieograniczone możliwości do prowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu  

z wymaganiami określonymi w umowie, 
− wymaganą przez przedstawiciela wojskowego, niezbędną pomoc, dotyczącą oceny, 

weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu  
w realizowanym nadzorowaniu jakości w zakresie wymagań określonych  
w umowie, 
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− pomieszczenie do pracy oraz niezbędne przyrządy i urządzenia, znajdujące się  
w posiadaniu Wykonawcy do uzasadnionego wykorzystania przez przedstawiciela 
wojskowego w realizacji nadzorowania jakości, 

− personel Wykonawcy do obsługi przyrządów i urządzeń, jeżeli będzie to wymagane, 
− dostęp do informacji i urządzeń komunikacji, 
− dokumentację Wykonawcy niezbędną do potwierdzenia zgodności wyrobu  

z wymaganiami oraz kopie niezbędnych dokumentów, włącznie z tymi na nośnikach 
elektronicznych. 
1 Zgodnie z zapisami pkt 5. 3 14) Procedury P-06 Decyzji Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej 

procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych. 
 

§ 10 
WARUNKI ODBIORU  
1. Odbioru wojskowego przedmiotu umowy, zgodnie z systemem zapewnienia jakości 

dokona w imieniu Zamawiającego właściwe dla siedziby Wykonawcy ….. RPW. Odbiór 
zostanie przeprowadzony u Wykonawcy na zasadach opisanych w § 9 niniejszej umowy. 

2. Z odbioru sporządzony jest „Protokół odbioru”, który podpisuje przedstawiciel … RPW 
i Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić ..... RPW o gotowości do 
odbioru przedmiotu na co najmniej 5 dni przed jego planowanym terminem dostarczenia 
do Odbiorcy.  

3. Przedmiot umowy winien być dostarczony do Odbiorcy wraz z niżej wymienionymi 
dokumentami: 
1) kopia faktury VAT; 
2) oryginalnymi dokumentami producenta wyrobu (metryka, certyfikat jakości, itp.); 
3) deklaracją zgodności OiB, wystawioną i podpisaną przez Wykonawcę oraz 

przedstawiciela ..... RPW potwierdzającą spełnienie wymagań dokumentacji 
technicznej, produkcyjnej lub odpowiednich norm (nie dotyczy części zamówienia 
94)*; 

4) protokołem odbioru, o którym mowa § 10 ust. 2 niniejszej umowy; 
5) dokumentem gwarancyjnym w języku polskim zawierającym okres trwania 

gwarancji; 
6) instrukcjami użytkowania w języku polskim, z których będzie wynikało 

potwierdzenie danych określonych w załącznikach nr 1i nr 2 do niniejszej umowy 
(typ, indeks, do jakiego sprzętu wojskowego tśm jest przeznaczony, ukompletowanie 
itp.) 

4. kartą charakterystyki materiału niebezpiecznego w języku polskim oraz instrukcją  
w języku polskim dotyczą przechowywania, pakowania, transportu, użycia wyrobów 
oraz wymagań w zakresie ich utylizacji (dotyczy części zamówienia 63 i 64).* 

5. Dostarczone wyroby winny być oznaczone datą produkcji (dotyczy części 

zamówienia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 88).* 
6. Wszystkie dokumenty towarzyszące dostawie przedmiotu umowy winny być 

odpowiednio wystawione i przetłumaczone na język polski.  
7. Ww. dokumenty stanowią warunek przyjęcia przedmiotu umowy przez Odbiorcę  

i wystawienia dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy. 
 

§ 11 
WARUNKI GWARANCJI 
1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.* 
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych tśm  

i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 
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3. W przypadku gdy wada była tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogła 
być ujawniona przy odbiorze, termin 7 dni biegnie od daty ich ujawnienia zgodnie z 
„Instrukcją ustalającą tryb wnoszenia i załatwiania u Dostawców krajowych reklamacji  
na technikę lotniczą” Dep. UiS 2/95. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań w celu załatwienia 
reklamacji, przy czym ostateczny termin załatwienia reklamacji wyniesie 60  dni od daty 
otrzymania protokołu reklamacyjnego. 

5. Jeżeli zamiast tśm wadliwych Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji dostarczył 
wyroby wolne od wad albo dokonał ich istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili ich dostarczenia. 

6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne tśm 
niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

7. Gwarancja obejmuje również tśm i usługi nabyte u kooperantów. 
8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, 

jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 
9. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych tśm lub do dostarczenia 

wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 
10. W okresie gwarancyjnym za odbiór wadliwego przedmiotu umowy od Użytkownika  

na terenie Polski oraz jego terminowy zwrot odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi 
także koszty transportu. 

11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie 
zamówienia pochodzących z importu, postępowanie gwarancyjne przebiegać będzie jak 
dla wyrobów  kupowanych w kraju. 

12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczanych 
wyrobach oraz we wszelkich innych sprawach nie uregulowanych powyżej należy 
postępować zgodnie z instrukcją przywołaną w ust. 3. 

 

§ 12 
WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Dostawa tśm objęta niniejszą umową opłacona będzie według wartości uzgodnionych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionych w § 3 niniejszej umowy  
z uwzględnieniem załącznika nr 1.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poprzez Wydział Techniki 
Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą,  
99-300 Kutno oryginał faktury, obejmujący wartość zamówienia wynikającą z dostawy 
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy z uwzględnieniem również §2 
a Odbiorca protokół przyjęcia-przekazania (druk Gm-20) i dokument z ewidencji 
ilościowo-wartościowej („PZ”, „IP”, itp.), o których mowa w § 7 niniejszej umowy.  

3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się  
od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu dopełnienia tych 
wymagań ze strony Wykonawcy. 

 
§ 13 

SPOSÓB ZAPŁATY 
1. Zapłata za dostarczone tśm nastąpi po terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,  

w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 30 dni  
od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.  
Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

2. W przypadku wykonania części dostawy przed terminem, o którym mowa w § 4 niniejszej 
umowy i spełnieniu wymogów zawartych w § 12 niniejszej umowy, Zamawiający może 
uregulować zobowiązanie w terminie wcześniejszym w stosunku do terminu określonego  
w ust. 1 niniejszego paragrafu, to jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. Postanowienie to nie 
zmienia ogólnego terminu zapłaty ustanowionego w ust. 1. 
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3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu dostawy przynajmniej jednej 
pozycji asortymentowej przedmiotu umowy wyszczególnionej w załączniku nr 1  
do umowy. 
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się wówczas odpowiednio. 

4. Zapłata dokonywana będzie na poniżej wskazany rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………….…………..  

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymagała będzie pisemnej zmiany 
umowy. 
 

§ 14 
WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży i zastawiania wierzytelności 
należnych od Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. 
 

§ 15 
KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % umownego 
wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie tej części umowy, która została 
wykonana nieterminowo, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości 
brutto nieterminowo zrealizowanej części umowy;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  w okresie gwarancji  
- w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie tej 
części umowy, która została wykonana wadliwie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie 
więcej niż 10 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za dostawę wadliwych 
wyrobów.  
Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 20 dni, Zamawiający będzie uprawniony  
do odstąpienia i dochodzenia kary umownej stosownie do treści § 15 ust. 1 pkt 3) 
umowy.   

3) w przypadku niezrealizowania części lub całości przedmiotu umowy – w wysokości 
10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania niezależnie od 
wysokości kar umownych w przypadku powstania szkody przewyższającej wyliczone 
kary umowne. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia.  

 

§ 16 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %  

wartości brutto umowy przy największym możliwym zakresie umowy z uwzględnieniem 
prawa opcji, co stanowi kwotę :……………….. zł.* 
(słownie ………………………………………………………………… złote …./100). 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2. Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  
na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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3. Zabezpieczenie wykonania umowy, złożone w formie innej niż w pieniądzu, powinno 
mieć termin ważności dłuższy o 35 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku 
niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego 
przedłużenia jego ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia.  
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia  

4. Zabezpieczenie wykonania umowy zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie 30 dni  
od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 
 

§ 17 
ODSTĄPIENIE OD/WYPOWIEDZENIE UMOWY 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie 
wyroby, które kwalifikują się do odbioru lub zostały zamówione przez Wykonawcę 
do chwili doręczenia Wykonawcy oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy.  
Ww. obowiązek istniał będzie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zakupił  
lub zamówił wyroby przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu. Warunkiem zapłaty  
za ww. wyroby i towary jest ich fizyczne przekazanie na stan majątkowy Zamawiającego 
wraz z wszelkimi dokumentami zakupu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w razie zwłoki Wykonawcy 
w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka ta przekroczy 20 dni. W razie odstąpienia 
od umowy z przyczyn wskazanych powyżej regulacja zawarta w § 17 ust. 1 zdanie drugie 
nie znajduje zastosowania. Oświadczenie o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy 
będzie możliwe po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy. 
Odstąpienie przez Zamawiającego obejmować może zarówno całą umowę jak i jej część, 
w zakresie której Wykonawca dopuścił się zwłoki. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę 
istotnych warunków umowy lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ten 
sposób, że w razie odstąpienia Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar 
umownych. Postanowienia §15 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

 
§ 18 

KOOPERANCI 
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 
przez jego kooperantów. 
 

§ 19 
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 
1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego  

i Odbiorcy, w których posiadanie wejdzie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
2. W razie zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców lub zlecenia zadań innym 

podmiotom Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Podwykonawca 
zachowa w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego i Odbiorcy,  
w których posiadanie wejdzie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
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3. Podczas realizacji dostawy, zabrania się używania telefonów komórkowych, urządzeń  
do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności na terenie Kompleksu 
Odbiorcy bez jego zgody. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot zagraniczny, a osoba dostarczająca 
przedmiot umowy nie posiada obywatelstwa polskiego, Wykonawca przekaże trzy 
tygodnie przed terminem realizacji umowy następujące dane niezbędne do wydania 
„Jednorazowego pozwolenia wstępu na obszar chronionego obszaru wojskowego”: 
− stopień, imię i nazwisko osoby realizującej dostawę; 
− datę i miejsce urodzenia; 
− państwo; 
− nr paszportu lub dokumentu tożsamości; 
− termin realizacji dostawy; 
− miejsce realizacji dostawy. 

5. W sytuacjach nie określonych niniejszym paragrafem a dotyczących ochrony informacji 
niejawnych, władnym do podejmowania decyzji w tym zakresie jest Pełnomocnik 
Ochrony Zamawiającego. 

6. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP)  
nad terenem jednostki wojskowej, na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa. 

 

§ 20 
ISTOTNE ZMIANY UMOWY 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany Odbiorcy przedmiotu umowy; 
2) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie; 
3) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem 
powszechnym, w przypadku gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego.  
Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, że momentem rozpoczęcia postępowania 
odwoławczego jest dzień doręczenia Zamawiającemu odwołania zaś momentem 
zakończenia dzień uznania odwołania przez Zamawiającego bądź dzień wydania 
postanowienia lub wyroku przez KIO; 

4) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli 
wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie  
ze zmienionymi przepisami; 

5) zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w § 13 ust. 4  niniejszej umowy; 
6) zmiany terminu skorzystania z prawa opcji polegającej na wydłużeniu terminu  

w jakim Zamawiający zobowiązany będzie do poinformowania o skorzystaniu z prawa 
opcji, jeśli będzie to uzasadnione interesem sił Zbrojnych RP; 

7) innych postanowień umowy - jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą 
przepisów prawa, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, 
bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego, o ile powyższe zmiany mają 
wpływ na wykonanie zawartej umowy; 

8) zmiany zawartych w § 9 niniejszej umowy postanowień dotyczących klauzuli 
jakościowej, w przypadku wprowadzenia przez Centralny Organ Logistyczny (COL) 
w uzgodnieniu z WCNJiK modyfikacji treści klauzul jakościowych. 

2. Za zmiany nieistotne uważa się między innymi, ale nie wyłącznie, zmiany w symbolu 
katalogowym, zmiany symbolu indeksowego JIM, itp. 

3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez którąkolwiek ze stron 
niniejszej umowy, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany 
warunków umowy w zakresie zmian, o których mowa w ust. 1, wraz z ich uzasadnieniem. 
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§ 21 
INNE POSTANOWIENIA 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminami określonymi w § 4 

niniejszej umowy o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie 
jej wykonania. 

2. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru przez Odbiorcę wskazanego w § 5 
niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i inne obowiązujące w tym 
zakresie akty prawne. 

4. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą 
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego – Wydziału 
Techniki Lotniczej 3 Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą,  
99-300 Kutno. 

5. Zmiana ww. postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony 
pod rygorem jej nieważności. 

6. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy*. 
7. Zamawiający upoważnia Szefa .... RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych 

jako niewielkie (ang. minor) w rozumieniu procedury P-06 pkt 5. 3 ppkt 14), o której 
mowa w Decyzji Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. 
Wykonawca oświadcza, że znana jest dla niego treść przedmiotowej Decyzji Ministra 
Obrony Narodowej. 

8. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Wydziału 
Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej , ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 
99-300 Kutno  oraz ….. RPW. 

9. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją 
niniejszej umowy są: 
− Szef Techniki Lotniczej Wydziału Techniki Lotniczej 3.RBLog, tel. 261 430 318,  

faks 261 430 200; 
− Szef Sekcji Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych Wydziału Techniki Lotniczej  

3. RBLog, tel. 261 430 316, faks 261 430 200 
10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz kserokopii  
dla ….... RPW. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
Uwaga! 
Załącznikiem do umowy będzie załącznik nr 3 i 7 do SIWZ. 

*- w zależności od wyników postępowania 
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   Załącznik nr 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE  

Techniczne środki materiałowe (tśm) wykazane w załączniku nr 1 muszą posiadać 
parametry zgodne lub przewyższające niżej wymienione. Dopuszcza się dostawę wyrobów 
równoważnych pod warunkiem dopuszczenia ich do eksploatacji w SZ RP na podstawie: 
− dokumentacji producenta sprzętu wojskowego (SpW), do którego tśm jest przeznaczony 

(katalog producenta SpW, wykaz części producenta SpW, oświadczenie producenta 
SpW, itp.) lub  

− Rozkazu, Decyzji, Zarządzenia, Biuletynu wydanego przez kompetentny organ podległy 
MON, tj. Sztab Gen., Gestor, COL. 

   
We wszystkich przypadkach ciężar wykazania równoważności spoczywa  
na  Wykonawcy. 
 

Dodatkowy opis części przedmiotu umowy zawartych w załączniku 1.  
 

Części przedmiotu umowy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 88 - wyroby 
oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację numeru seryjnego, datę produkcji ( inne 
oznaczenia wymagane obowiązującymi dokumentami). 
 

Część przedmiotu umowy 4 – Ukompletowanie: 
a) Czasza szczelinowa  
b) Łącznik rozrywny  
c) Pojemnik typu 9-16007.00  
d) Ogniwo zabezpieczające  
e) Uprząż spadochronowa  
f) Osłona czaszy 
g) Torba transportowa  
h) Metryczka 
i) Nić zabezpieczająca 
 

Część przedmiotu umowy 60 - Bateria - typ ZEW 3ER-14505-3 lub równoważna 
przystosowana do współpracy z radiostacją ratowniczą R-855UM spełniająca poniższe 
wymagania: 

• ukompletowanie baterii: 
a) ogniwa litowe; 
b) obudowa w kolorze pomarańczowym; 
c) wyprowadzone z obudowy przewody elektryczne zakończone wtykiem, 

umożliwiającym połączenie z gniazdem radiostacji R-855UM oraz montaż zestawu  
w zasobniku NAZ-7M; 

d) gniazdo elektryczne zabezpieczone osłoną gumową (lub równoważną), 
przeciwdziałającą przedostawaniu wilgoci i zanieczyszczeń. 
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• parametry techniczne: 
a) wydatek prądowy min. 100mA w czasie: 

− 24h przy temperaturze +500 C; 

− 12h przy temperaturze -200 C; 
b) napięcie znamionowe do 10.8V; 
c) masa baterii nie większa niż 550g; 
d) wymiary – nie większe niż 150 x 82 x 26mm; 
e) zapewnienie zasilania radiostacji w zakresie temperatur od -200 C do +500 C; 
f) wytrzymałość na działanie temperatur w zakresie od -550 C do +750 C 

• pozostałe wymagania: 
a) baterie powinny być wyprodukowane w 2019 r. i posiadać oznaczenie umożliwiające 

identyfikacje daty produkcji. 
 

Części przedmiotu umowy 63 i 64  
a) Wyroby oznaczone numerem partii oraz datą produkcji (początku biegu okresu 

użytkowania); 
b) Wykonawca przedstawi kartę charakterystyki materiału niebezpiecznego w języku 

polskim. 
c) Wykonawca dostarczy instrukcje w języku polskim dotyczącą: przechowywania, 

pakowania, transportu oraz użycia wyrobów oraz wymagania w zakresie ich utylizacji. 
 

Część przedmiotu umowy 100 - Zestaw ma zapewnić prawidłową eksploatację Morskiego 
Ubioru Pilota IPG na podstawie: „Podręcznik serwisowy Morskiego Ubioru Pilota, IPG 
Variant PL – Podręcznik 383 wydanie I, październik 2016 r.  
 

Ukompletowanie: 
 

Lp. 
Typ / Part 

Number / NSN 
Nazwa 

Jednostka 
miary 

Ilość w 
zestawie 

1 2 3 4 5 

1 nr części SV70 Uszczelnienie szyi rozmiar 0, kolor czarny szt. 1 

2 nr części SV66 Uszczelnienie szyi rozmiar 1, kolor niebieski szt. 1 

3 nr części SV67 Uszczelnienie szyi rozmiar 2,  kolor czerwony szt. 1 

4 nr części SV68 Uszczelnienie szyi rozmiar 3, kolor srebrny  szt. 1 

5 nr części SV69 Uszczelnienie szyi rozmiar 4, kolor zielony szt. 1 

6 
nr części 
SV71/L 

Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 0/lewy, kolor czarny szt. 1 

7 
nr części 
SV71/R 

Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 0/prawy, kolor czarny szt. 1 

8 nr części SV62 
Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 1/para, kolor 
niebieski 

para 1 

9 nr części SV63 Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 2/para, czerwony para 1 
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10 nr części SV64 Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 3/para, srebrny para 1 

11 nr części SV65 Uszczelnienie nadgarstków rozmiar 4/para, zielony para 1 

12 A4845A05 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 5, długość (od palców  
do pięt) 245 mm 

szt. 1 

13 A4845A06 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 6, długość (od palców  
do pięt) 255 mm 

szt. 1 

14 A4845A07 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 7, długość (od palców  
do pięt) 265 mm 

szt. 1 

15 A4845A08 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 8, długość (od palców  
do pięt) 275 mm 

szt. 1 

16 A4845A09 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 9, długość (od palców  
do pięt) 285 mm 

szt. 1 

17 A4845A10 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 10, długość (od palców 
do pięt) 295 mm  

szt. 1 

18 A4845A11 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 11, długość (od palców 
do pięt) 305 mm 

szt. 1 

19 A4845A12 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 12, długość (od palców 
do pięt) 315 mm 

szt. 1 

20 A4845A13 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 13, długość (od palców 
do pięt) 325 mm 

szt. 1 

21 A4845A14 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 14, długość (od palców 
do pięt) 335 mm 

szt. 1 

22 A4845A15 
Skarpety wodoszczelne rozmiar 15, długość (od palców 
do pięt) 345 mm  

szt. 1 

23 LU35 Środek do smarowania suwaka  szt. 1 

24 PRP003 Łatka, zestaw naprawczy  szt. 1 

25 D4434A00 Łatka, materiał testowy, 150 x 150 mm  szt. 1 

26 
TA161  
or S14012 

Taśma do uszczelniania szwów – szara FR  25 mb 1 

27 TH256 Nić poliestrowa nr 75, szarozielona, szpula 1 op. 1 

28 GL37 Rękawice para 1 

29 S19048 Kaptur szt. 1 

30 S19049 Kaptur szt. 1 

31 S19050 Kaptur szt. 1 

32 MN14 Zgrzewarka szt. 1 

33 MN17 Tester ciśnienia hydrostatycznego – PFAFF szt. 1 
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Dot. poz. 32 ww. tabeli. 
Zgrzewarka ma mieć możliwość ustawiania dowolnej temperatury zgrzewania przy czym 
maksymalna temperatura pracy nie może być wyższa niż 200°C, a czas ciągłej pracy  
w zadanej temperaturze nie krótszy niż 10 sekund. Zgrzewarka ma być wyposażona  
w elektroniczny regulator temperatury z maksymalnym odchyleniem 1°C, oraz  
z elektronicznym zegarem z sygnałem akustycznym informującym o zakończeniu 
zgrzewania. Zgrzewarka ma mieć możliwość ustawiania czasu, temperatury oraz siły docisku 
w zależności od rodzaju zgrzewanego materiału. Zgrzewarka ma zapewniać możliwość 
wykonania jednorazowego zgrzewu o wymiarach 250x150 mm. 
 
Dot. poz. 33 ww. tabeli 
Tester ciśnienia hydrostatycznego. Ma zapewnić szybki i dokładny test określający odporność 
powlekanych, laminowanych materiałów będących pod ciśnieniem gdy badany materiał jest 
sztywno zamocowany na statywie badawczym. Po zamocowaniu kombinezonu w testerze  
i jego uruchomieniu ciśnienie ma być automatycznie sterowane w sposób powolny  
i równomierny, aby uniknąć skrajnego nacisku na materiał. Odczyty na manometrze mają być 
podawane w funtach albo w Bar/Kilopascal.  Urządzenie (tester) ma być zaprojektowane jako 
urządzenie przenośne wraz z opcjonalnym zasilaniem co ułatwia przełączenie z sieci 
zasilającej na baterie. Wymagania odnośnie zasilania: 230V AC, opcjonalnie: akumulator 12v 
wraz z ładowarką. Zakres ciśnienia: 10-100kPa. Średnica cylindra testera: 3 cale (76mm) 
opcjonalnie 1½” (38mm) lub 4½” (114mm). Maksymalna waga netto: 13kg.      


