
Dz.U./S S115
16/06/2020
278595-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 15

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278595-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odzież ochronna i zabezpieczająca
2020/S 115-278595

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olechno
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261651080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania nr sprawy: MAT/156/U/2020
Numer referencyjny: MAT/156/U/2020

II.1.2) Główny kod CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej 
załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I - Bluza ocieplająca
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. 
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w 
Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w 
niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II - Bluza ocieplająca
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. 
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w 
Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w 
niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III - Bluza ocieplająca w kamuflażu pustynnym
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. 
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w 
Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w 
niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV - Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18832000 Obuwie specjalne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. 
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w 
Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
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opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie 
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V - Okulary specjalne ochronne gogle
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33735100 Gogle ochronne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy 
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej 
umowy.Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej 
w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie 
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VI - Podkład pod materac
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39143112 Materace

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z „Planem dostaw w 2020 roku” według Załącznika nr 3 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 
do SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wg zestawienia 
asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz 
załącznikami) stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 
do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:
Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy – specyfikacja asortymentowa
Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Plan dostaw w 2020 roku
Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Warunki odbioru i dostawy
Załącznik nr 5 do wzoru umowy – Protokół odbioru i dostawy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 7 do wzoru umowy – Klauzula jakościowa
Załącznik nr 8 do wzoru umowy – Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna
Załącznik nr 9 do wzoru umowy – Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
Załącznik nr 11 do wzoru umowy – Specyfikacja rozmiarowa
Załącznik nr 12 do wzoru umowy – Nadzorowanie postępowania reklamacyjnego przez Rejonowe 
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW)

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie 
większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. 
Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony 
powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy. 
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w 
Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ., nie później jednak niż do 31 sierpnia 
tego roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić realizacja zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa 
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opcji przez Zamawiającego po 31 dniu sierpnia danego roku kalendarzowego wymaga pisemnej zgody 
Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga aneksowania niniejszej umowy i zostanie 
uruchomione poprzez wysłanie do Wykonawcy stosownego pisma.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie 
niniejszej umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Umowa 
zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. Zmiany postanowień zawartej umowy, w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § 11 wzoru 
umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: ul. Pretficza 24-28, Wrocław.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
A) Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 
dokumentu zw. dalej jako „JEDZ”.
B). Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt.1), pkt.5-8) ustawy Pzp.
C). Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne,
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie 
określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
D/ dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego:
a) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT/WTU przez 
Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydanego przez podmiot 

16/06/2020 S115
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 15



Dz.U./S S115
16/06/2020
278595-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 15

uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia 
odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym:
Część I 546/MON
Część II 546/MON
Część III 546P/MON
Część IV 920PZ/MON
Część V WTU nr 6/WOBWSM
Część VI WTU nr 18/WOBWSM
b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 
2110 wydanie D wersja 1.
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w Rozdziale 6 
SIWZ.
E). W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy 
Pzp.
F). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:
1) dla Części 1 – 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych)
2) dla Części 2 – 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych)
3) dla Części 3 – 17 200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście 00/100 złotych)
4) dla Części 4 – 94 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych)
5) dla Części 5 – 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych)
6) dla Części 6 – 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od nie zgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 5 – 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 5 – 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020
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