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Chorągiew Dolnośląska ZHP 

OGŁOSZENIE  nr 1/2019 

z dnia 15.03.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia Publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Opresyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. 

Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 9.2.1. Dostęp do  wysokiej jakości usług 

społecznych - konkursy horyzontalne;.  

Tytuł projektu: Dolnośląskie Podwórka  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:   



 

  

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

 

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 

50-082 Wrocław, kraj Polska,  NIP 897-172-05-40, REGON: 020380949. tel:71 343 86 66:  

e- mail:dolnoslaska@zhp.pl. 

Adres strony internetowej (URL):www.dolnoslaska.zhp.pl   

Adres profilu nabywcy:   

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja pozarządowa  

I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania 

z  zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.dolnoslaska.zhp.pl  



 

  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.dolnoslaska.zhp.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we 

Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 1.04.2019r. do godz. 12:00  

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Zakup 

sprzętu noclegowego Nie otwierać przed dniem: 31 marca 2018r., przed godz. 14:15. 3. 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 4. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.  



 

  

 

 

Adres:  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup sprzętu noclegowego do 

projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Numer referencyjny: 1/ZP/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać  

w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  



 

  

 

 

Ofertę można składać na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia. Zamawiający nie 

ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy. 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu noclegowego na 

następujące  zadania: 

Zadanie I – Namioty typu „10” 

Zadanie II –Materace podgumowane typu wojskowego 

Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka 

Zadanie IV – Koce typu wojskowego 

II.5) Główny kod CPV: 39522000-7 

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

39522530-1 

39511100-8 

37414100-4 

39522520-8 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość z VAT:  

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  



 

  

 

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub data rozpoczęcia: 

lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2019-05-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie minimum dwa zamówienia na jedno z poniższych zadań polegające na:  

• dla ZADANIA I - Dostawie namiotów  o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto  

• dla ZADANIA II –Dostawie materacy o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto,  

• dla ZADANIA III - Dostawie łózek polowych o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto  

• dla ZADANIA IV – Dostawa kocy o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto 

 



 

  

 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 



 

  

 

 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy 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 i ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 5 do SIWZ; 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 ofert;  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do 

podpisania umowy (o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

(podpisy i pieczęcie oryginalne) i mieć postać oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii,  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 



 

  

 

 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  



 

  

 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena /C/ 80,00 

Jakość materiału 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe:  

 



 

  

 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

 

 



 

  

 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie: a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny 

pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału 

określone w niniejszym w postępowaniu, b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia 

bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia 

w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 

r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed 

wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest 

uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych 

stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 

uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do 

uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu 

realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. c) 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania 

umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku zmiana termin 

wykonania umowy zostanie wydłużony o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie 

nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie 

realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których 

Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na usługi może: • powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, 

mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 

Podwykonawcom; • wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w 



 

  

 

 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; • 

wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; • zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli 

zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w 

tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części 

wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu 

niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-04-1, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do  udziału 

w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  



 

  

 

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zadanie I – Namioty typu „10” 

Zadanie II –Materace podgumowane typu wojskowego 

Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka 

Zadanie IV – Koce typu wojskowego 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Dostawa namiotów typu wojskowego „wysoka 10” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dostawy 50 namiotów typu „10” . 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39522530-1,  

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość z VAT:  

Waluta:  

 



 

  

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena /C/ 80,00 

Jakość materiału 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Materace gumowe typu wojskowego 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dostawy 190 materacy 

podgumowanych typu wojskowego. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37414100-4 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość z VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 



 

  

 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena /C/ 80,00 

Jakość materiału 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  Łóżka turystyczne typu kanadyjka 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dostawy 180 łóżek polowych typu 

kanadyjka.,  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39522520-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość z VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena /C/ 80,00 

Jakość 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  Koce typu wojskowego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dostawy 1000 kocy tupu wojskowego  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39511100-8 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość z VAT:  

Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-05-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena /C/ 80,00 

Jakość 20,00 

 



 

  

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

18. Ocena oferty –Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:  

1) Cena: 0–80 pkt.  

Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  

Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)  

P = --------------------------------------------------------------------x 80%  

Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)  

P –punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);  

Cmin –cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium 

spośród złożonych ofert;  

Co –cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym 

kryterium;  

80% -Waga punktowa (waga kryterium) –maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 

pkt.  

2) Jakość oferty: 0–20 pkt.: 

W kryterium „jakość oferty” ocenie podlegać będą parametry jakościowe oferowanych 

materiałów programowych. Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt.  

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 

pkt.  

Cena + jakość = wynik punktowy oferty ocenianej.  

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich 

wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.  

 

19. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści informację o jej 

wyborze na swojej stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności. Oferenci o wynikach 

postępowania zostaną powiadomieni pisemnie poprzez pocztę elektroniczną.  



 

  

 

 

W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, zamawiający 

uprawniony jest do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia uzyskał kolejną zbliżoną do wymaganych [100%] wartości punktów.  

 

20. Zakres wykluczenia podmiotowego:  

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie 

wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 8. 

do SIWZ.  


