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TABLICA OGŁOSZEŃ 

 

 Ogłoszenie nr 514247-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.  

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: „Usługa w zakresie napraw i 

konserwacji pojazdów z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1– naprawa pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zadanie nr 2 - naprawa pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 t.”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

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:  
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I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy 

numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601  Białystok, woj. 

podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 

261 398 813.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy: https://25wog.wp.mil.pl/pl/  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

WOJSKO  

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)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings  

 

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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  
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operator pocztowy  

Adres:  

ul. Kawaleryjska 70/3, 15-601 Białystok  

 

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: „Usługa w zakresie napraw i 

konserwacji pojazdów z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1– naprawa pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zadanie nr 2 - naprawa pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 t.”.  

Numer referencyjny: 12/PN/2020  

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:  
 

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: „Usługa w zakresie napraw i konserwacji pojazdów z 

podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1 - naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t. Zadanie nr 2 - naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5t.”, nr postepowania 12/PN/2020 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa 

polegająca na sukcesywnym wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji pojazdów oraz 

ich podzespołów (w tym regeneracji podzespołów) w ilościach i czasie wynikającym z 

bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także 

przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów będących na ewidencji 25. Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego w Białymstoku. 2) Naprawy bieżące mogą obejmować następujące pojazdy: 

Dot. zadania nr 1 - Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Marka i 

model pojazdu Ilość OPEL Insignia, Vivaro, Vectra 16 SKODA Octavia, Fabia 4 LUBLIN II, 

III 6 HONKER 2000, 2324, 2424 12 FIAT Ducato 7 VW Crafter, Transporter, T6 4 

MOTOCYKL Yamaha 1 MOTOCYKL Kavasaki 8 FORD Transit 1 CITROEN C5 1 QUAD 



4 
 

HONDA TRX 300 2 TARPAN 4 RENAULT MASTER 1 SCAM 2 Dot. zadania nr 2 – 

Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Marka pojazdu Ilość 

STAR 200 8 STAR 266 / 266M2 / 266M 60 STAR 944 5 AUTOSAN H-9 3 IVECO 

40E15WM 9 IVECO DAILY 55S17DW 1 IVECO TRAKKER +NACZEPA NS600W 1 

JELCZ 662D.43 8 JELCZ L100i 1 JELCZ 442.32 10 IVECO EUROCARGO / STRALIS 9 

MAN 12.227 / 10.157 2 MAN LION COACH 1 SCANIA IRIZAR 1 3) Usługi będą 

wykonywane na rzecz 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białystoku. Ww. ilość, 

marki, roczniki pojazdów mogą ulec zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu) w zależności 

od potrzeb Zamawiającego. 4) Pod pojęciem usług należy rozumieć zespół czynności, 

operacji i procesów technologicznych w przewidywalnym do wykonania zakresie prac 

obsługowo – naprawczych w celu odtworzenia sprawności technicznej pojazdu przez 

usunięcie niesprawności zgodnie z wymaganą technologią w zakresie prac mechanicznych, 

elektrycznych, elektronicznych i blacharsko – lakierniczych. 5) Wymagania: a) Naprawy 

bieżące będą wynikać z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów 

mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstotliwości i rodzaju – grupy uszkodzeń 

(niesprawności); b) Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich 

podzespołów i układów; c) Części zamienne i materiały użyte w naprawach muszą być nowe i 

muszą odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producentów poszczególnych 

pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie. Wszystkie części zamienne, 

podzespoły, materiały eksploatacyjne, stosowane do naprawy muszą być wolne od wad 

prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części 

zamiennych i materiałów wraz z udokumentowanymi cenami zakupów (faktura). d) Naprawa 

pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez 

producenta danej marki pojazdu. e) Wykonawca zobowiązuje się stosować podczas napraw 

fabrycznie nowe, oryginalne części lub zamienniki o parametrach nie gorszych niż producenta 

posiadające cechy określone w PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz.U Nr 32, poz. 262), a także wymagane prawem europejskim 

świadectwa jakości i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa. f) Dopuszcza się regenerację 

podzespołów oraz użycia do naprawy części regenerowanych tylko i wyłącznie po wyrażeniu 

zgody przez Zamawiającego. Cena zregenerowanego podzespołu/części zamiennej nie może 

przekroczyć 40 % wartości nowej. Na regenerowane podzespoły Wykonawca każdorazowo 

udzieli pisemnej gwarancji i przedstawi fakturę zakupu. 6) Zakres napraw i konserwacji 

pojazdów może obejmować następujące czynności (układy): a) diagnostyka komputerowa 

silnika i jego układów; b) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych; c) obsługiwania 

techniczne wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki 

pojazdu; d) naprawa układów: - kierowniczego; - napędowego; - przeniesienia mocy; - 

hamulcowego; - zasilania paliwem; - naprawa instalacji elektrycznej; - naprawa zawieszenia 

pojazdu; - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki; e) naprawa układu klimatyzacji; f) 

naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem; g) usługi wulkanizacyjne – w tym wyważanie 

i pasowanie kół, sezonowa wymiana ogumienia/kół; h) obsługiwania okresowe wynikające ze 

wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki; W zakresie 

przedmiotowym napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, ogumienia, dywaników, 

opończy i innych akcesoriów samochodowych. 7) Niesprawności pojazdów zgłaszane będą 

doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu (telefonicznie bądź faxem). 8) Pojazdy kierowane 

do wykonania usługi będą dostarczone do warsztatu Wykonawcy przez przedstawicieli 25 

Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub jednostek wojskowych i instytucji będących na 

zaopatrzeniu 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego użytkujących pojazd, sukcesywnie, 

w miarę potrzeb, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 9) Wykonawca musi 

zrealizować przedmiot umowy na terenie miasta Białystoku lub poza Białymstokiem, jednak 
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w miejscu położonym nie dalej niż 15 km od siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej 

przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. 10) W przypadku niesprawności pojazdu 

uniemożliwiającej jego uruchomienie i przejazd, Wykonawca zobowiązuje się do jego 

odbioru za siedziby Zamawiającego (przy pomocy lawety) i dostarczenia do miejsca 

wykonywania usługi, w terminie do 24 godzin od daty powiadomienia bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 11) Po przyjęciu pojazdu przez Wykonawcę każdorazowa naprawa 

poprzedzona będzie kosztorysem jej wykonania dostarczonym przez Wykonawcę do 

Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia pojazdu – osobiście lub faxem. 

Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez Szefa 

służby, na ewidencji której znajduje się pojazd/sprzęt (naprawy zrealizowane bez 

zaakceptowanego kosztorysu przez Zamawiającego wykonane będą na koszt Wykonawcy 

usługi). 12) Przyjęcie pojazdu do naprawy odbędzie się w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 13) Potwierdzenie przekazania pojazdu do 

naprawy stanowić będzie protokół przyjęcia / odbioru (Załącznik do Umowy nr 1). 14) 

Wykonawca zobowiązuje się przyjmować do naprawy lub obsługi technicznej pojazdy 

Zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od 

daty zgłoszenia niesprawności. 15) Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być 

dłuższy niż 5 dni robocze od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez 

Zamawiającego. 16) Wykonawca gwarantuje wykonanie naprawy jednocześnie 3 (trzech) 

pojazdów. 17) Przy naprawach pojazdów wymagających oczekiwania na dostawę części, czas 

wykonania naprawy określny w pkt. 16 może ulec wydłużeniu po dokonaniu stosownych 

uzgodnień z Zamawiającym (na piśmie, faxem lub telefonicznie). 18) W przypadku, gdy 

Wykonawca zleci wykonanie usługi Podwykonawcom, Zamawiający dostarczy pojazd pod 

wskazany adres Podwykonawcy, jeżeli jego zakład naprawczy będzie zlokalizowany na 

terenie miasta Białystok lub poza Białymstokiem, jednak w miejscu położonym nie dalej niż 

15 km od Siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy ul. Kawaleryjskiej 70 w 

Białymstoku. W przypadku, gdy zakład naprawczy Podwykonawcy położony jest dalej niż 15 

km od Siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy ul. Kawaleryjskiej 70 w 

Białymstoku, Wykonawca zobowiązany jest odebrać sprzęt na własny koszt przy użyciu 

własnego środka transportu (lawety/pojazdu holującego). 19) O zakończeniu naprawy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

20) Zamawiający zobowiązuje się do odbioru pojazdu nie później niż 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji od Wykonawcy o zakończeniu naprawy. 21) Samochód nienaprawiony 

zgodnie ze zleceniem Zamawiającego nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego i będzie 

traktowany jako niesprawny, do czasu wykonania naprawy zgodnie ze zleceniem. 22) Zespoły 

i podzespoły uzyskane z naprawy pojazdu podlegające regeneracji (pkt. 25), zostaną 

przekazane użytkownikowi pojazdu, w którym były zamontowane. 23) Zespoły i podzespoły 

itp. pozostałe po naprawie pojazdu nieprzedstawiające żadnej wartości użytkowej i 

niemożliwe do regeneracji pozostaną u Wykonawcy usługi i zostaną przez niego 

zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. 24) Zespoły i podzespoły pozostałe po 

naprawie pojazdu podlegające regeneracji zwracane Zamawiającemu: - osprzęt silników 

spalinowych i ich osprzęt (w tym rozruszniki, alternatory, prądnico-rozruszniki, 

turbosprężarki, głowice silników, pompy wtryskowe, wtryskiwacze); - zespoły układów 

napędowych i transmisji (w tym mosty, skrzynie: przekładniowe i ich pompy, rozdzielcze, 

biegów, wały napędowe, koła nośne, wahacze); - elementy innych układów takie jak sprężarki 

powietrza, pompy hamulcowe, przekładnie kierownicze, serwomechanizmy układu 

kierowniczego i hamulcowego. 25) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd i jego 

wyposażenie od chwili przyjęcia go od Zamawiającego, do momentu odebrania pojazdu z 

warsztatu przez upoważnioną przez Zamawiającego do tego osobę. 26) Odbiór przedmiotu 

umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 27) W przypadku, gdy zakład Wykonawcy położony 



6 
 

jest dalej niż 15 km od Siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy ul. Kawaleryjskiej 

70 w Białymstoku, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć naprawiony pojazd do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt przy użyciu własnego środka transportu (lawety/pojazdu 

holującego). 28) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół przyjęcia / odbioru. 29) 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze. Strony ustalają termin odbioru prac ocenianych uprzednio, jako wadliwe. 

ZATRUDNIENIE 1. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych zatrudni do wykonania przedmiotu umowy na podstawie umowy o 

pracę (na pełen etat) pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje – mechanika 

samochodowego oraz elektryka samochodowego, realizujących umowę na bieżącą naprawę 

pojazdów służbowych będących na ewidencji 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 

Białymstoku oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, polegające na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.). Obowiązek dotyczy również podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób tak jak wyżej. 2. W 

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie 

realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody/dowód w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osoby/osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w 

ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej określonej w § 10 

ust. 1 ppkt 8) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
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terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 50110000-9  

Dodatkowe kody CPV:  
 

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

zamówienia):  

Wartość bez 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  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

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: 2020-12-11  

 

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 szczególnych wymagań w zakresie spełnienia 

tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia 

tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie wykonał lub wykonuje: - co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącej naprawie 

i konserwacji pojazdów oraz ich podzespołów oraz innych podzespołów (w tym regeneracji 
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podzespołów) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (z podaniem wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz z 

załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana należycie. – dla zadania nr 1 i 2. Na 

potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz usług (załącznik nr 3 - do SIWZ) wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 

zostały wykonane z jednoczesnym potwierdzeniem, że podczas napraw użyto fabrycznie 

nowych, oryginalnych części lub zamienników o parametrach nie gorszych niż producenta 

posiadające cechy określone w PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (DZ.U Nr 32, poz. 262), a także wymagane prawem europejskim 

świadectwa jakości i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa. UWAGA: -treść wykazu usług / 

treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi winna jasno i precyzyjnie 

określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej usługi, -przez jedną usługę 

rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W 

przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 25. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego, należy je ująć w wykazie usług, lecz Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:  
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 Pzp (z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w 

stosunku do którego otwarto likwidację (w zatwierdzonym przez Sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1ustawyz dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 poz. 498)  

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:  
 

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  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje w sposób należyty 1 usługę w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów, o 

łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (załącznik nr 3 – dla każdego z zadań).  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ; Aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości: dla zadania nr 1 – 4 000,00 zł. (cztery tysiące zł) dla zadania nr 2 – 5 

000,00 zł. (pięć tysięcy zł). Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert, tj. do dnia 28.02.2020 r. do godz.: 09.00 1.1. Za skutecznie wniesione wadium 

w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się 
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na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.2. Wadium może być wnoszone w 

jednej lub w kilku następujących formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach 

ubezpieczeniowych;  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 2019 r poz. 310). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca 

wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr 

konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 

12/PN/2020„Usługa w zakresie napraw i konserwacji pojazdów z podziałem na dwa zadania. 

Zadanie nr 1– naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zadanie nr 2 - 

naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.”. 1.3. Do oferty należy 

dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej 

do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii 

wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż 

wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego 

zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej 

winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. 

Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma 

znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się 

termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie 

wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w 

przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z 

operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 1.4. Wadium 

(oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 

Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej 

nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.5. Z treści 

gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 16 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z 

Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie 

wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 1.8. Okoliczności i zasady 

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  

 

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:  

 



11 
 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

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:  

Nie  

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) Nie  

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 
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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 60,00 

Termin gwarancji na wykonaną usługę  40,00 

 

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  
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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:  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w 

ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub 

części) lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: 

1) Powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (likwidacji 

przedsiębiorstwa); 2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) Wykonawca 

opóźnia się z realizacją usługi o co najmniej 7 dni bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje 

usługi pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy w 

wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie; 4) Wykonawca rażąco zawyża koszt 

usługi naprawy pojazdów; 5) Pisemnie stwierdzone 3 - krotne, (udokumentowane 
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protokolarnie) nienależyte wykonanie usługi; 6) Zmianie ulegnie struktura organizacyjna lub 

decyzja w zakresie zabezpieczenia usług naprawy sprzętu w jednostkach organizacyjnych 

MON po Stronie Zamawiającego. 7) Wykonawca przerwał realizację umowy nie informując 

o tym pisemnie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 4. Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań wobec Wykonawcy. 5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić 

w formie 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: 2020-02-28, godzina: 09:00,  

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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