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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 4 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 6 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 6 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  6 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

8 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a 

także wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

8 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 8 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 8 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 9 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

11 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 13 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

14 

ROZDZIAŁ XVIII Oferta z rażąco niską ceną 16 

ROZDZIAŁ XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

16 

ROZDZIAŁ XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17 

ROZDZIAŁ XXI Informacja o możliwościach zmian w umowie 17 

ROZDZIAŁ XXII Informacje o podwykonawcach 18 

ROZDZIAŁ XXIII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  18 

ROZDZIAŁ XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 19 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20 
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Przetarg nieograniczony  

o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO 

nr sprawy WNP/605/PN/2019 

 

I. TERMINY: 

1. Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego w dniu 23 lipca 2019 r.   

1.2  Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23 lipca 2019 r.   

2. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

23 lipca 2019 r. 

Numer nadany przez  UZP: 577294-N-2019 

3. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 7 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 –  

w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria 

Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter) 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój 

nr 0.25 (parter) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami 

w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 0.25). 

SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//bip.awl.edu.pl. 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

 

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                        https://www.awl.edu.pl/bip 
                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Dorota SZYMAŃSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-555;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 

dalej SIWZ jest: 

4.1. Ustawa Pzp;  

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477); 

4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2479); 

4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128); 

4.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964 z późn. zm.);  

4.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1127); 

4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

4.8. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993) 

4.9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 

z późn. zm.); 

4.10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1025 t.j.); 

4.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); 

4.12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1830); 

4.13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1167 z późn. zm.); 

4.14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot główny - 37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy; 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu szkoleniowego, w tym sprzętu 

edukacyjnego, wysokogórskiego, surviwalowego, spadochronowego, ewakuacyjnego, 

geodezyjnego w ilościach i zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia - załączniku do SIWZ. 

1.2. Przedmiot zamówienia (w przypadku sprzętu) musi być kompletny ze wszystkimi 

podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania 

oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym 

zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kurs%20z142otego.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/b74ab35a205bb475500ceee1ce4d8b81
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/rozporzadzenie%20kwoty.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/482aaf0ad0bc744463fe97472ee02d53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/Rozporzadzenie%20protoko142%20pdf.pdf
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/40dbf02c96d9fab92f8f5f475f2ae3f9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/bf6ecc0838068c5db0a096b6b012e206
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/9ae09370a125b3e1ec087423144b76fd
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/6320f97f6e431df63f9415d7623d88a8
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/ff3835f189a4e75b47e9685662591b53
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/4b6e743deaa692020c9268fe9b52cd57
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/inne-przepisy/resolveuid/c91cab914fc650b04f96552d0cd59791
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postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu, poprzez podanie 

producenta i nazwy (modelu lub typu itp.) określonego urządzenia. 

1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków 

towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane muszą być 

normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego przedmioty zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu 

zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne 

i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny 

ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających 

oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

1.6. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad 

prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami 

techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. 

1.7. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

1.8. Za wniesienie towaru do magazynu mieszczącego się na terenie AWL odpowiada 

Wykonawca. 

1.9. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach SIWZ - 

zawierających nazwy przedmiotów wraz z opisem wymaganych właściwości oraz 

jednostki miary, ilość oraz rozmiar. 

1.10. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca 

udzieli na dostarczany asortyment co najmniej 12 miesięcy gwarancji zgodnie 

z warunkami określonymi przez producenta i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.  

Uwaga: Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium 

Gwarancja.  
 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie jest podzielone na 7 części: 

1) Sprzęt szkoleniowy - ewakuacyjny 

2) Sprzęt szkoleniowy - spadochronowy 

3)  Sprzęt szkoleniowy - survivalowy 

4) Sprzęt szkoleniowy - wysokogórski 

5) Sprzęt szkoleniowy 

6) Sprzęt szkoleniowy - edukacyjny 

7) Sprzęt szkoleniowy - geodezyjny 

 

4. Każda część zamówienia posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia i jest on 

obowiązujący tylko dla danej części. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego 

istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 

36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich. 

15. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego.  

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. 30 lipca 2019 r.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 

przekazano siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest siwz . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.  

Uwaga: Termin realizacji podlega ocenie punktowej w kryterium Termin 

realizacji. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie  
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – 

podstawa art. 24 ust. 12 ustawy Pzp. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1   

pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz. Informacje 

zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.  

4. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 

niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej siwz, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane; oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego 

rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Dorota SZYMAŃSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń 

i dokumentów: 

1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-

wartościowym stanowiący integralną część oferty, zawierający cenę jednostkową 

netto oferowanego przedmiotu dostawy, jego wartość netto/brutto, wartość 

netto/brutto oferty (cenę oferty), nazwę handlową (w tym typ/model jeśli istnieje) i 

producenta oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające Zamawiającemu 

jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu, sporządzony z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik A do SIWZ. Każda kolumna zestawienia 

asortymentowo-wartościowego musi być wypełniona, brak wymaganych informacji 

w ww. kolumnach będzie podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią 

siwz. 

2) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - załącznik nr 1; 

3)   jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

4) jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, 

a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe 

zalecenie ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 
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10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest 

nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 

napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO 

 NR SPRAWY WNP/605/PN/2019 

nie otwierać do dnia 7 sierpnia 2019 r.  do godziny 11.30 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
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oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2 

siwz; dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz 

z tłumaczeniem na język polski (dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/605/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale 

i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

5. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

8.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 
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8.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i 

z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

8.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 2; musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

8.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

8.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana 

wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

9.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 

konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty 

należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

9.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w 

niniejszej siwz, oraz że konsorcjum spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – podpisuje 

pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast oświadczenie 

dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w siwz, podpisuje 

każdy konsorcjant oddzielnie); 

9.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ 

obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć 

odpowiednią do liczby członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez 

pełnomocnika lub wszystkich członków konsorcjum; 

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 

11.00  w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, 

w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 pok. 9 (parter). 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

7 sierpnia 2019r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 
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9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w 

ofertach. 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając 

ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty 

uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie. 

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego 

asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 

z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc 

koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z 

cyklem życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ogółem netto/brutto ma wynikać z 

sumy cen netto/brutto poszczególnych elementów. 

6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: 

6.1. Dla każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia w danej części należy 

najpierw obliczyć jej wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto z 

ilością; wartość brutto należy obliczyć poprzez dodanie do wartości netto kwoty 

podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązującej stawki VAT dla danej pozycji 

przedmiotu zamówienia (danego asortymentu); 

6.2. Uzyskane w powyższy sposób wartości netto/brutto dla wszystkich pozycji 

przedmiotu zamówienia w danej części należy zsumować, uzyskując w ten sposób 

wartość netto/brutto oferty – cenę oferty w tej części. 

7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty  

i rabaty, a w szczególności: 

7.1. Koszt sprzedaży, 

7.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

7.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

7.4. Opłaty pośrednie, 

7.5. Należności celne, 

7.6. Podatek VAT. 

8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień 

złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego 

http://www.awl.edu.pl/
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jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego 

jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie 

ze sposobem obliczenia ceny. 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

4. Oferty zostaną poddane ocenie, oddzielnie w każdej części zamówienia, w oparciu o 

następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

CZEŚĆ NR I - VII 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1) Cena brutto (C) 60 % 60 punktów 

2) Gwarancja (G) 20% 20 Punktów 

3) Termin realizacji (T) 20% 20 Punktów 

 

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie 

ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty dla danej części zamówienia. 

W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 
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Max (C) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena brutto" 

 

Ad.2) Zasady oceny Gwarancja (G) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy kalendarzowych udzielonej 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 

w części nr 1 dla pozycji nr: 1, 2. 

w części nr 2 dla pozycji nr: 1 

w części nr 3 dla pozycji nr: 1, 6, 7. 

w części nr 4 dla pozycji nr: 2, 6, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30. 

w części nr 5 dla pozycji nr: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 24. 

w części nr 6 dla pozycji nr: 3, 4. 

w części nr 7 dla pozycji nr: 1, 5, 6, 8.  
 

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy. W 

przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku 

zaoferowania dłuższego, niż maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 

punktowej maksymalny okres gwarancji (36 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie 

publiczne zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma 

punkty w kryterium Gwarancja wg wzoru: 

 

Pi (G) = 
maxG

Gi
 • Max (G) 

gdzie: 

Pi (G) liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja” 

Gi Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i” 

Gmax 
Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich 

ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

Max (G) 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Gwarancja” 

 

 

Ad 3) Zasady oceny Termin realizacji (T) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanego 

przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy w danej części 

zamówienia, wyrażonego liczbą dni kalendarzowych (liczba dodatnia różna od zera), 

liczonych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę 

nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy, zaś minimalny termin 

realizacji wynosi: 10 dni.  

Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji danej części zamówienia, w której składa ofertę, 

dłuższy niż maksymalny termin określony w tej części, jego oferta zostanie uznana za 

niezgodną z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania krótszego, niż minimalny, terminu 

realizacji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej minimalny termin realizacji w zakresie 

poszczególnych zadań, natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty termin 

realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy 

W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 
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Pi. = 
Ti

T min
 • Max T. 

gdzie: 

Pi. liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji” 

Tmin 
najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert 

Ti termin realizacji oferty „i” 

Max T. 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Termin realizacji” 

 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub faksem, z zastrzeżeniem art. 

94 ust. 2 pkt 1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art%2891%29_1?pit=2016-09-08
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2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego 

w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej 

następujące elementy: 

5.1. określenie celu gospodarczego, 

5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 

i rękojmi.  

6. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL 

niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi 

na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni 

od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy 

wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza 

Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. 

w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. 

w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w 

resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 

140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 

z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 

Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 
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5. W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji 

zamówienia, sprzęt stanowiący przedmiot umowy zostanie wycofany 

z produkcji/wycofany ze sprzedaży, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na 

sprzęt o parametrach niegorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości zmiany 

ceny, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do 

umowy, a jedynie przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta 

o zaprzestaniu produkcji/wycofaniu ze sprzedaży wraz z pisemnym wnioskiem 

Wykonawcy o zatwierdzenie nowego sprzętu. 

6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki , ul. 

Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwem poczty na adres 

Akademii; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

mailto:iod@awl.edu.pl
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udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Dnia: 17.07.2019 r. 

OPRACOWAŁA: 

Dorota SZYMAŃSKA   
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Część I -SPRZĘT SZKOLENIOWY- EWAKUACYJNY"      

  

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu SKED 
Nosze do ewakuacji poszkodowanych w postaci rolki - system SKED 

- kolor oliwkowy lub zielony 

- z materacem próżniowym 

Nosze rolowane do ratownictwa specjalistycznego typu SKED w 

zestawie z materacem próżniowym oraz pasami i zawiesiami do 

transportu pionowego i poziomego  umożliwiające zarówno 

ewakuację na lądzie jak i w wodzie. 

Materac próżniowy zbudowany z dwóch hermetycznych komór, 

próżniowej i powietrznej, zapewniających większy komfort dla 

pacjenta. Komora próżniowa o budowie kanałowej zapobiegającej 

przesuwaniu wewnątrz umieszczonego granulatu, dzięki czemu nie 

ma konieczności każdorazowego równomiernego rozprowadzania 

granulatu przed unieruchomieniem pacjenta.  

Zestaw wyposażony w 4 pasy velcro oraz 5 par uchwytów 

transportowych. 

Specyfikacja techniczna 
Wymiary materaca próżniowego :    210cm x 95 cm 

Nosze w komplecie z akcesoriami: 

– torba transportowa, 

– komplet karabińczyków, 

– zestaw pasów nośnych do transportu poziomego i pionowego, 

– pompka i zestaw naprawczy do materaca próżniowego 

33141000-0 szt. 2 

2. 

Nosze UT 2000 
Przeznaczone do działań ratowniczo−poszukiwawczych oraz 

specjalnych w różnych warunkach terenowych i pogodowych. 

Stelaż (tragi) przystosowany do transportu różnorodnego sprzętu na 

plecach żołnierza.  

zapewnia  transport sprzętu na plecach oraz broni w specjalnych 

uchwytach na klatce piersiowej. 

Umożliwia połączenie dwóch stelaży transportowych w jedną całość, 

uzyskuje się wielofunkcyjne, lekkie nosze, które pozwalają na 

ewakuację poprzez: tradycyjne przenoszenie przez 2 – 6 osób, 

ciągnięcie po ziemi lub po śniegu (w formie toboganu przy 

zamontowanym systemie transportu śnieżnego). 

Przystosowany do  transportu z zastosowaniem technik 

wysokościowych, w tym również przy użyciu śmigłowca (każdy 

stelaż musi posiadać połowę kompletu zawiesi do transportu 

wysokościowego – taśmy nośne zewnętrzne w kolorze zielonym i  

żółtą taśmę centralną umieszczoną w wewnętrznej kieszeni pod 

systemem szelek transportowych).  

 

Po dopięciu i zamocowaniu systemu kół musi umożliwiać transport w 

systemie wózka alpejskiego, szczególnie przydatny w warunkach 

górskich. 

Wyposażenie:  

-UT 2000 dwie połówki noszy 

-Podwozie na 2 kółkach 

-Dyszle transportowe kpl. Przód i tył  

-Stelaż transportowy 

-Worek transportowy 

-System transportu śnieżnego  

-Ramy boczne ( prawa i lewa)  

-Opakowanie transportowe 

-tuleje do stabilizacji kół ( plus po 1 szt zapasowej) 

 33141000-0 szt.    1 
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Część II- SPRZĘT SZKOLENIOWY-SPADOCHRONOWY     

   

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Uprząż spadochronowa ćwiczebna 
UPRZĄŻ SPADOCHRONU DESANTOWEGO AD-2000M (po 

modernizacji w 2008r ) łączy skoczka z czaszą spadochronu, a 

trzypunktowe zapięcie oraz układ taśm zapewnia szybkie i łatwe 

dopasowanie uprzęży. Taka konstrukcja 

pozwala na równomierne rozłożenie sił działających na ciało skoczka w 

momencie otwarcia spadochronu. 

Uprząż wykonana jest z taśmy stylonowej i składa się z następujących 

głównych części: 

- część ramieniowo plecowa wraz z taśmami nośnymi spadochronu 

zapasowego, taśmą piersiową i częścią systemu wyczepiającego; 

- część siedzeniowa wraz z taśmami udowymi. 

Uwaga: ww. uprząż spadochronu des. nie może być stosowana 

wymiennie z uprzężą spad. des. AD-2000 (indeks 1670PL0474063) ze 

względu na inny system wypięcia czaszy głównej. 

 

UPRZĄŻ SPADOCHRONU DESANTOWEGO  AD-95 - stanowi 

ogniwo łączące skoczka poprzez linki nośne z czaszą główną. 

Trzypunktowe zapięcie służy do równomiernego rozłożenia obciążeń 

działających na skoczka w procesie 

napełniania czaszy głównej. 

Producent: AIR # POL (Legionowo) 

Wykonana jest z taśmy stylonowej o szerokości 44 mm 

37410000-5  szt. 20 

 

 

Część III - SPRZĘT SZKOLENIOWY SURVIVALOWY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Filtr do wody indywidualny LifeStraw  
Osobisty filtr do wody usuwający co najmniej 99,9999% bakterii 

żyjących w wodzie oraz 99,99% pasożytów.  

Filtr powinien umożliwić przefiltrowanie i oczyszczenie co najmniej 

1000 litrów wody  

Obniża poziom mętności usuwając cząstki do 0.2 mikrona  

Dane techniczne 

- waga  56 g +- 60 g 

- szerokość: 2.5 cm +- 3 cm 

- długość: 22.5 cm +- 23 cm 

- wykonany z Tritanu 

- pojemność -700 ml +- 750 ml 

- przydatność: 5 lat przechowywania 

37400000-2 szt. 20 

2. 

Flara Sygnalizacyjna 
Kolor: czerwony-50 szt., żółty-50 szt.,   

Czas palenia: powyżej 20 min. 

Typ zapłonu: potarcie 

Waga: 250 g +- 260 g 

Wymiary: 290 x 26 mm +- 300 x 28 mm 

-druciana stopka umożliwiająca ustawienie na podłożu 

37400000-2 szt. 100 
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3. 

Koc Ratunkowy Survivalowy   
 • Trwała folia z ekranem cieplnym 

• Możliwość wielorazowego użytku 

• Zapakowany w wodoszczelne opakowanie 

Wymiary: 

• Rozłożonego: min 215 x 130 cm 

• Po złożeniu: min11 x 8 x 1 cm 

• Waga: 50- 60 g 

35800000-2  szt. 100 

4. 

Krzesiwo survivalowe - równoważne do Fire Steel 2.0 scout 

Cocoshell 
specjalistyczny sprzęt przetrwania do: odpalenia kuchenki, rozpalenia 

ogniska, ze specjalną mieszanką żelazowo-cerową powinno dawać 

iskry o bardzo dużej kaloryczności i temperaturze 

- ergonomiczny, wygodny uchwyt z miejscem na kciuk 

- krzesiwo musi działać również jak jest mokre 

- wysoka trwałość do min.3000 użyć  

- temperatura iskier  od 2800 do 3000 stopni Celsjusza  

- wymiary  nie mniej niż 77 x 24 x 14 mm  

- waga 27 g +- 30 g 

37400000-2 szt. 50 

5. 

Mata Terenu 
Mata terenu wielkości min:160x180 cm wykonana z trwałego 

materiału, odpornego na wodę i zadrapania z możliwością 

wielokrotnego pisania i zmywania . 

Z grafiką wskazaną przez zamawiającego. 

- min 0.7 mm grubości  

39162100-6 szt. 3 

6. 

Nóż survivalowy - równoważny do Glock FM-78 Field Knife Black  
Głownia - o profilu Clip-Point, grubości 5 mm +- 6 mm, wykonana z 

wytrzymałej stali  (SAE 1095 stal węglowa) utwardzanej do 55HRC, 

pokrytej czarną fosforanową powłoką chroniącą przed korozją.  

Ostrze gładkie typu Plain.  

Rękojeść - w kolorze czarnym.  

Pochwa - Blokowanie noża  za pomocą solidnego zatrzasku. 

W górnej części pochwy zapięcie umożliwiające przypięcie pochwy do 

pasa bez konieczności przeplatania przez cały pas.  

W dolnej części pochwy  otwór umożliwiający przytroczenie noża do 

uda. 

37400000-2 szt. 44 

7. 

Piła survivalowa składana z pokrowcem.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nadaje się do cięcia suchego i mokrego drewna, tworzyw, kości. Piła 

powinna posiadać brzeszczot z pokryciem zabezpieczającym przed 

korozją i zmniejszającym tarcie w trakcie działania i blokadę pozycji 

otwartej i zamkniętej hartowane uzębienie XT, 7 zębów na cal .  

W wyposażeniu musi mieć gruby rzemień. Piła składana  posiada 

gumowaną rękojeść, która gwarantuje pewny i wygodny chwyt 

niezależnie od warunków.                                                                                                                       

Pokrowiec do piły składanej z tyłu pokrowca powinien mieć taśmy do 

mocowania w systemie M.O.L.L.E. a także odczepiany, szeroki uchwyt 

do pasa.                                                                                                                                                                                                             

Parametry techniczne piły : 

Długość ostrza: 15-18 cm 

    Długość po złożeniu: 20-24 cm 

    masa: 1150-200 g 

    Wyposażenie: rzemień skórzany                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Parametry pokrowca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

tkanina: oryginalna Cordura 

    kolor: oliwkowy 

37400000-2 szt. 30 
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8. 

System Hydracyjny  równoważny do Camelback Thermobak  
Pojemność wkładu hydracyjnego: 2,5-3,5 L 

Wymiary: 432 mm x 191 mm x 25 mm +/- 50 mm 

Waga:0,4- 0,6 kg (pusty), 3-4 kg (pełny)  

Spadek/wzrost temperatury 2°C /h 

kolor oliwkowy 

regulowane ramiona  

Zapinany na zamek kieszeń 

Szeroki wlew typu Omega 

Możliwość instalacji specjalnego pojemnika odpornego na działanie 

broni chemicznej 

Wymienna tuba z ustnikiem i zaworem uszczelniającym. 

 

37400000-2 szt. 15 

9. 

Tabletki do Uzdatniania Wody Oasis BCB 
Przeznaczenie: dezynfekcja wody do picia, wody do płukania owoców 

i warzyw, mycia zębów, etc. 

Cechy: 

- Formuła na bazie związków chloru,  

- 1 tabletka na 1 litr wody, 

- Po rozpuszczeniu odczekać min. 10 minut,  

- W zestawie 10 tabletek,  

- Produkt zatwierdzony przez NATO. 

35800000-2  opak. 50 

10. 

Zestaw Survivalowy Military   
Składany nóż z blokadą „liner lock” 

Krzesiwo z blaszką do krzesania iskier 

Gwizdek ratunkowy 

Drut do robienia sideł 

Zapałki sztormowe (z draską) 

Linka 

Waciki do rozpalania ognia 

Waga: 100-120 g 

35112000-2  kpl. 5 

 

Część IV - SPRZĘT SZKOLENIOWY-WYSOKOGÓRSKI 

L.p Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Bloczek MINITRACTION 
Bloczek z blokadą. Bloczek na łożyskach samosmarujących z 

przyrządem zaciskowym, dwa w jednym. 

bloczek + przyrząd zaciskowy + karabinek, w jednej obudowie.  

Mini Traxion przeznaczony jest do transportu sprzętu oraz podciągania 

osób.  

przeznaczony do lin 8 - 13 mm. 

waga 150-200 g. 

37410000-5  szt. 4 

2. 

Buty skiturowe  

wersja dedykowana przez producenta wyłącznie dla wojska-kolor biały  

Dedykowane przede wszystkim do zapięć skiturowych typu 

szynowego, ale z dodatkową możliwością wpięcia do zapięć 

skiturowych typu TLT 

waga: 1500-.1600 g 

rozmiary wskazane przez zamawiającego 

buty w pełni kompatybilne z rakami automatycznymi 

wyposażony w trzy klamry z mikro regulacją 

pasek zapinany na rzep 

podeszwa antypoślizgowa 

język odchylany  ułatwiający zakładanie butów 

sztywny botek  

37411100-3 para. 30 
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3. 

Chwytotablica do wspinaczki 
Min. wymiary: 780 x 296 x 70 mm 

Kilka poziomów chwytów o rożnych nachyleniach i głębokościach 

Wykonana z drewna 

Montaż w cenie 

37410000-5 szt. 1 

4, 

CZEKAN     Climbing Technology Alpin Tour lub równoważny 
Stylisko typu T (o podwyższona wytrzymałości na siły zginające) 

umożliwia zakładanie stanowiska na stromym stoku. Wykonano z 

wytrzymałego stopu Light Alloy 7010 UNI 9007-4, który gwarantuje 

niezawodność w ciężkich, górskich warunkach. 

Głowica powstała z utwardzanej stali. Stylisko zakończone grotem. 

W komplecie znajduje się pętla. 

EN 13089:2001-T (czekan techniczny, umożliwiający budowanie 

stanowisk).     

Długość 50-60 cm 

Głowica wykonana z utwardzonej stali 

Wyposażony w pętlę nadgarstkową  

Certyfikat EN 13089:2001-T 

- głowica wykonana z utwardzanej stali nierdzewnej (ostrze i łopatka 

zamontowane na stałe) 

- stylisko o lekko profilowanym kształcie typ T(podwyższona 

wytrzymałość na siły zginające); zakończone grotem wykonane z 

wytrzymałego, lekkiego stopu 

37410000-5 szt. 10 

5. 

Drabinka speleo 
Dł.min. 25m 

Skonstruowana z min.3mm stalowej linki.  

szczeble- aluminium, lina - stal ocynkowana 

zaopatrzona w karabinki.  

Wymiary: szerokość –min. 210 mm 

 odległość między szczeblami 300-310 mm 

Drabina jest zgodna z normą PN-83/W-52501 - punkt 8 

37410000-5  szt. 2 

6. 

Foki do nart CORTEX lub równoważne 

Foki taliowane firmy z mocowaniem do nart, dedykowane do nart 

Atomic MX07 szer.70 mm. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana 

oddzielająca fokę od warstwy kleju . Materiał  mohair-nylon o dł. 4x 

161 cm.; 5x177cm. ; 7x177cm 

37411100-3 kpl. 16 

7. 

KARABINEK TRAPEZ I OWALNY                                                                                                       
Karabinki stanowiskowe stalowe nierdzewne. 25 szt owal 25 szt trapez 

delta.  

Współpracuje z bloczkami i przyrządami zaciskowymi; 

Bez ząbkowe rozwiązanie eliminuje haczenie o liny, taśmy i przyrządy; 

Zwiększona wytrzymałość podłużna; 

Intuicyjny w obsłudze zakręcany zamek zapewnia bezpieczeństwo;                                                             

CE: Tak (0639) 

EN: 12275 oraz 362 

Waga: . 170-180 - owal , 200-230g - delta  

Wymiary: min. 11 x 6 cm, 11x 7 cm - delta 

Wytrzymałość: 25/12.7 kN 

Zamek: Zakręcany (screw gate) 

37410000-5  szt. 50 

8. 

KARABIŃCZYK HMS  

Rodzaj Zakręcany 

Typ HMS 

Wytrzymałość podłużna w kN>23 

Wytrzymałość poprzeczna w kN>9 Prześwit w mm >20 

Materiał- Stopy lekkie  

System  - key lock lub równoważny 

37411100-3 szt. 50 
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9. 

KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-

SURVIVALOWEJ                                                                              
kartusz z gwintem  norma EN417 

gas do użytku w niskich temperaturach 

zapewnia zagotowanie wody w min. -20 ° C. 

Całkowita waga: min. 450 g 

 Gaz isobutan/propan(min. 80/20) 

35800000-2  szt. 40 

10. 

Kotwa                                                                                                                                           
Zastosowanie: Skały twarde np. granit, andezyt, lity wapień. 

EN 795: 1996-A1 

EN 959: 2007 

Wytrzymałość na ścinanie = min. 35 kN 

Wytrzymałość wyrwanie = min. 35 kN 

Stanowiskowe wklejane - kpl. składający się z dwóch kotw A 10/80, 

dwóch ogniw łańcucha o średnicy pręta 8 mm oraz jednego ringa o 

średnicy pręta 10 mm. stal A2 nierdzewna 

EN 959:2009 AISI 304                  

37410000-5  szt. 20 

11. 

Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi źródłami i ładowarką                                                                                                                                                                                                                                                          

LEDLENSER MH10 lub równoważny 
•Łatwa zmiana trybów 

•Płynna regulacja natężenia światła 

•Możliwość zmiany szerokości strumienia światła - Advanced Focus 

System (AFS) oraz Rapid Focus obsługiwany jedną ręką 

•Dodatkowa czerwona dioda umieszczona z tyłu 

•Zestaw filtrów (czerwony i zielony) 

•Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 

•Łatwe ładowanie akumulatora(18650) przez kabel USB (w zestawie) 

•Tryb blokady przydatny podczas transportu 

•Odporność na warunki atmosferyczne – IPX4 

•Zasilanie: Li-ion 18650 3400mAh 3.7V - czas ładowania 6h 

•Praca w zakresie temperatur: -20°C to +40°C 

•Waga z bateriami: 150-158g 

•Tryby świecenia: 

 •Power:  

moc - 600lm 

zasięg - 150m 

czas świecenia - 10h 

•Mid Power: 

moc - 250lm  

zasięg - 100m 

 czas świecenia - 15h 

•Low Power: 

moc - 10lm 

zasięg - 20m 

 czas świecenia - 120h 

W zestawie: 

•latarka czołowa 

•akumulator 18650 o pojemności 3400 mAh 

•kabel USB do ładowania 

•2 filtry 

•pokrowiec 

31521320-3  szt. 6 
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12. 

Lina dynamiczna 

Rok produkcji 2019 

Typ Pojedyncza 

Średnica 10-10,5 mm 

Siła uderzenia <9 kN 

Ilość odpadnięć >8 

Posiada certyfikat CE, UIAA 

Spełnia wymagania norm EN 892 

Impregnacja Standard 

Długość 50-60m 

37411100-3 szt. 7 

13. 

Lina dynamiczna połówkowa 

Rok produkcji 2019  

Typ Pojedyncza 

Średnica 9,5-10,0 mm 

Siła uderzenia <9 kN 

Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAASpełnia wymagania 

norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-70m  

 

37411100-3 szt. 3 

14. 

LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM    
Wszechstronny nylonowy repsznur 6,0mm 

Rdzeń: poliamid Oplot: poliamid 

Średnica: 6 mm 

Waga: 25 g/m 

Wytrzymałość: 7,8 kN EN 564 

Kolor: Czarny lub oliv 

37411100-3 mb 300 

15. 

LINA STATYCZNA  

Rok produkcji 2019 

Materiał: poliamid 

Kolor: czarny  lub biały 

Typ A 

Średnica liny 10,0-11,0mm 

Statyczna wytrzymałość na rozciąganie powyżej 2600 kg 

Powinna spełniać wymogi normy EN 1891 w klasie A 

37411100-3 szt. 200 

16. 

ŁOPATA LAWINOWA  
wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; 

 teleskopowe stylisko; 

 dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; 

 ostre, chronione ostrze 

D - kształtny - chwyt 

Możliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °.  

Kolor ciemny- czarny 

37411000-2 szt. 10 
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17. 

Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków śnieżnych i 

czekanów    

 Pojemność: 48-70 l   
Waga: 1600-1800 g. 

Strefa komfortu: od 15 kg 

panel tylny z siateczki zapewniającej wentylację  

pianka na plecach  

regulacja wysokości systemu nośnego na plecach 

wygodny pas biodrowy z oddychającej siateczki 

regulowany pas piersiowy 

dostęp do komory głównej z przodu - otwierany front plecaka 

dzielona komora główna 

dostęp do komory od dołu plecaka 

 mocowanie kijów trekkingowych 

kompatybilny z systemami hydracyjnymi 

pasy kompresyjne boczne 

pas kompresyjny wewnątrz plecaka 

odpinane pasy kompresyjne na przytroczenie maty/karimaty 

gwizdek przy pasku piersiowym 

duża kieszeń na froncie plecaka np. na kask, mokrą odzież 

2 elastyczne kieszenie boczne 

2 kieszenie w klapie 

2 kieszenie w pasie biodrowym 

możliwość przytroczenia czekana/czekanów 

szpejarki na dodatkowy sprzęt 

zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy 

• Kolor czarny  

37411000-2 szt. 5 

18. 

Płytka stanowiskowa 3/1 
Zapewnia wydajne rozłożenie siły pod różnymi kierunkami obciążenia. 

Okrągłe otwory (grubość 10 mm) pozwalają wpiąć liny bezpośrednio 

do płytki stanowiskowej 

(do każdego z otworów). 

Grubość płytki: 4-5 mm  

•36 kN • grubość 5 mm • lekki stop 

• czarny matowy • 60-69 g (2.45 oz.) 

37410000-5  szt. 2 

19. 

Płytka stanowiskowa 5/3 
Płytka stanowiskowa pozwala uporządkować "zatłoczone" stanowisko 

w którym mamy wiele karabinków i taśm, jednocześnie rozkładając 

obciążenia. 

wytrzymałość: 45kN 

dopuszczalne obciążenie do: 150g 

materiał: aluminium 

grubość: 7mm 

37410000-5 szt. 2 

20. 

RAKI WSPINACZKOWE 
- przeznaczenie: łatwy alpinizm, turystyka zimowa 

- ilość zębów: 12 

- rozmiar: uniwersalny (35-48 EU) 

- W komplecie pokrowiec i trwałe podkładki przeciwśnieżne  

-przeznaczony do zamawianych  butów skiturowych z automatycznym 

systemem mocowania 

37410000-5 para. 15 
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21. 

RAKIETY ŚNIEŻNE                                                                                                                               
RAKIETY ŚNIEŻNETSL 227 ESCAPE CAMO lub równoważne 

Przeznaczenie teren wysokogórski 

Obciążenie powyżej 139 kilogramów 

Kolce przednie 

Ilość kolców [min 6 szt.] 

•system tłumienia drgań i hałasu 

•wiązanie z kołatką 

•wygodny system dopasowania wiązania do rozmiarów obuwia 

•podpiętek eliminuje zbędny wysiłek, ułatwia pokonywanie wzniesień 

•pokrowiec: w komplecie 

37411000-2  para. 15 

22. 

Rolka Krawędziowa                                                                                                                            
praktyczna rolka krawędziowa do bezpiecznego prowadzenia liny 

wspinaczkowej wykonana z lekkich stopów aluminiowych 

możliwość konfigurowania rolek (dodawania/odejmowania) i 

dostosowania do specyfiki miejsca 

w zestawie min 4 rolki, 4 moduły i 4 maliony do łączenia elementów 

37410000-5  szt. 6 

23. 

SKI Stopy                                                                                                                       
W skład zestawu wchodzą 2 sztuki 

Ski-Stopery dedykowane do wiązań skiturowych Hagan  ZO2 Narta   o 

szer.70mm 

37411000-2  para. 10 

24. 

Skrzynie transportowe modułowe duże   

 kolory Black Green 

Wymiary zewnętrzne (cm)  min: 

długość117,80  

 szerokość71,80   

wysokość42,70  

Waga (kg) 19-20 kg 

zakres temperatur -33 ÷ 90 

Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41  

 

19520000-7  
szt. 6 

25. 

Skrzynie transportowe modułowe średnie   
Wymiary min. Zewnętrzne (cm)  

długość 86,00   

szerokość 56,00   

wysokość 35,50  

Waga (kg) 13-14 

Zakres temperatur -33 ÷ 90 

Certyfikaty IP67, STANAG 4280, DEF STANAG 81-41, NSN-COD 

 

19520000-7  
szt. 11 

26. 

Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny 
•długość: 200-240 cm 

•długość po złożeniu: 38-40 cm 

•średnica: min 11 mm 

•materiał: aluminium 7075 

•znaczniki długości 

•liczba segmentów: 6 

• system blokowania: automatyczny zapewniające trwałe napięcie  linki  

podczas sondowania 

 Stalowa Linka łącząca segmenty 

37411000-2  szt. 10 
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27. 

Symulator pola lawinowego 
Funkcje: 

Indywidualna aktywacja i konfiguracja przetwornika 

Automatyczne wskazanie trafienia sondy 

Powierzchnia sondująca w połączeniu z obudową przetwornika 

Elastyczna powierzchnia sondująca do realistycznego sondowania 

Symuluje wzorce transmisji wszystkich obecnych transceiverów 

Symuluje wzorce nadawania transceiverów pierwszej generacji 

Stała siła nadajnika w porównaniu do żywotności baterii 

Zredukowana siła pola nadajnika 

Używanie gotowych baterii alkalicznych 

Długi czas gotowości i użytkowania 

Kompatybilny ze wszystkimi markami transceiverów (EN 300718) 

Dwa tryby nadajnika standardowy i ekspercki  

Parametry techniczne. 

Nadajnik 

Częstotliwość transmisji: 457 kHz + / - 30 Hz 

Nadajnik Siła pola: ca. 2,0 mA / m przy odległości 1 metra  

Częstotliwość Zdalnego sterowania: 433,92 MHz (pasmo ISM)  

Kompatybilne z: ETS 300718  

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5 V  

Żywotność baterii: ok. 100 godzin.  

Obudowa: Plastik  

Zabezpieczenie: IP 67 (wodoodporny)  

Temp. Zakres:  - 20 do + 50 stopni Celsjusza  

Zdalne sterowanie 

Częstotliwość: 433,92 MHz (pasmo ISM) 

Zakres: ok. 100 m 

Zasilanie: 1 bateria alkaliczna blokowa  

Stopień ochrony: IP 65 (odporność na zachlapanie) 

Temperatura robocza.  

Zakres: - od 20 do 50 stopni Celsjusza 

Łopata  

Długość min 92 cm po rozłożeniu,  

po złożęniu max 68 cm,  

Uchwyt – „T“ z wpięciem uchwytu w ostrze – funkcja kopaczki. 

Łopata – 1 sztuka 

Instrukcja w j.polskim 

 

 34150000-3  kpl. 1 

28. 

ŚRUBA LODOWA     Black Diamond Express Ice lub równoważny                                                                                                                 

Plakietka posiada dwa punkty do wpięcia, a odchylana „rączka”  

Każda ze śrub wyposażona w plakietkę z 2 punktami wpinania oraz 

kolorystyczne oznaczenie długości.  

Długość: 12-13 cm  

Materiał: korpus – stal chromowa / plakietka – stal nierdzewna 

37411000-2  szt. 20 

29. 

TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE 
BERMUDE to trójkąt ewakuacyjny bez szelek, łatwy do założenia, 

dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej regulacji 

dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). 

• Łatwy do założenia - nawet osobie siedzącej. 

• Dzięki wielu możliwościom wpinania nie wymaga dodatkowej 

regulacji dla dopasowania do sylwetki (dzieci, dorośli). 

• Certyfikacja: EN 1498 

• Ciężar: 700-850 g  

35112000-2  szt. 2 
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30. 

Wzmacniana torba transportowa do sprzętu      Torba 5.11 CAMS 

3.0 lub 2.0 lub równoważna                                                                               

Opis:  
Torbę wykonano z wodoodpornego nylonu 1050D i 1680D,  

Dodatkowe wzmocnienia i pręty usztywniające  Rogi wzmocnione 

osłonami z twardego tworzywa. Płozy przy podstawie mają zwiększoną 

odporność na zadrapania. Kółka ułatwiające przemieszczanie się.  

Wnętrze jest kompatybilne z systemem MOLLE,  Specjalna komora 

przy podstawie, całkowicie oddzielona od komory głównej 

Regulowanej długości pasy zapinane klamrami służą do kompresji 

torby (zmniejszenia jej pojemności z uwzględnieniem zawartości)  

Dodatkowe cechy: 

- 5 zewnętrznych kieszeni zamykanych na zamek błyskawiczny, 

- wszystkie zamki są dwukierunkowe, wykonane przez firmę YKK®, 

- wytrzymałe, wygodne uchwyty do przenoszenia, 

- pasy kompensacyjne 

- panel velcro (rzep), 

- dwa duże okna na dokumenty, 

- małe okienko na wizytówkę. 

 

Dane techniczne 

Kolor: czarny 

Pojemność:180-190 litrów 

Wymiary min: 1015 x 521 x 413 mm 

Materiał: nylon 1050D + nylon 1680D 

 

18921000-1  szt. 5 

31. 

Zestaw do mocowania kotw                                                                                                                 
1)Cechy akumulatorowej młotowiertarki SDS+ Makita model DHR171 

lub równoważny: 

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem, 

system SDS+ umożliwia szybką wymianę wierteł lub dłut, 

udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - 

pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas 

pracy na jednym naładowaniu baterii 

wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego serii BLDC co 

zdecydowanie podnosi wydajność pracy na jednym akumulatorze, 

ogranicznik głębokości pozwala na ustawienie pożądanej głębokości 

wiercenia, 

elektro-pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia wysoką 

wydajność wiercenia przy kompaktowym rozmiarze, 

ergonomiczna konstrukcja rękojeści z tylnym uchwytem gumowanym 

dla lepszej wygody pracy. 

Młotowiertarka  lekka i kompaktowa znakomite narzędzie do wiercenia 

w betonie pełnym wiertłem w zakresie do 17 mm, oraz do wiercenia w 

stali do 10mm. 

 

Wyposażenie młotowiertarki SDS+: 

akumulator 2 szt, ładowarka, skrzynia do przenoszenia i 

przechowywania 

1 x młotowiertarka SDS+  

uchwyt boczny 

ogranicznik głębokości                                                                                          

2) Klej do wklejania kotew ze stali nierdzewnej do stosowania w skale 

granitowej  i kamieniu.                        3) Wiertła do skały granitowej 

10mm kompatybilne z młotowiertarką. Płytka tnąca z węglika GPC dla 

największego skupienia siły na głowicy wertła. w ilości 10szt. 

35112000-2  kpl. 1 
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32. 

Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor)                                                                                                                                                                             

DETEKTOR                                                                                                                                    
• trzy anteny 

• cyfrowy 

• funkcja grupowego sprawdzenia poprawności pracy detektorów 

• zaznaczanie znalezionych sygnałów ofiar (tzw mark) 

• informacja o wielu zasypanych 

• zintegrowany przycisk do markowania 

• informacja o stanie baterii: 99%, 90%, 80%....10% 

• zasięg poszukiwań: min. 40 m 

• czas czuwania: min. 250 h (4x baterie alkaliczne)  

• noszak i baterie w zestawie 

Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny                                                                                                                             
długość: 220-240 cm 

•długość po złożeniu: 35-40 cm 

•średnica: min 11 mm 

•materiał: aluminium 7075 

•znaczniki długości 

•liczba segmentów: 6 

•system blokowania: automatyczny zapewniający trwałe napięcie  linki  

podczas sondowania 

 Stalowa Linka łącząca segmenty  

ŁOPATA LAWINOWA Ortovox Kodiak  
wykonana z wzmocnionego, anodowanego aluminium 6061 T6; 

 teleskopowe stylisko; 

 dolna część styliska pokryta antypoślizgową gumą; 

 ostre, chronione ostrze 

D - kształtny - chwyt 

Możliwość zamontowania trzonka pod . kątem 90 °.  

Kolor ciemny czarny 

Pojemność łyżki: 2,5- 3,1 l 

37411000-2 kpl. 11 

 

 

      

Część V - SPRZĘT SZKOLENIOWY 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Halligan 
Narzędzie ratownicze  

Długość Max. 80cm 

Długość Min. 70 cm 

Waga Max. 5kg 

Waga Min. 4kg 

Zaostrzone szczęki pazura 

długie i gładkie ostrze łopatki do wyważania okien i drzwi 

wewnętrznych  

Równoległe szczeliny do otwierania zamków i blokad 

Stożek owalny pazur ułatwiający wyważanie  

Rowkowany chwyt  

chromowana stal o dużej wytrzymałość  

hartowane elementy narzędzia 

Zgodny z  systemem mocowania i przenoszenia BTI 

35800000-2  szt. 2 
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2. 

Kamera Sportowa GoPro                                                                                                            
Zapewnia możliwość nagrywania w standardzie FULL HD z szybkością 

60 klatek na sekundę 

-Zdjęcia o wielkości 8MP 

-Wodoodporna do głębokości 10 metrów 

-Łączność WiFi 

-Możliwość obsługi za pomocą telefonu komórkowego lub pilota Smart 

Remote 

- Używa standardowego montażu GoPro 

-Wyposażona w dwa mikorfony 

-Praca min. 2 godzin w trybie 1080p 30 klatek/s 

-Automatyczna funkcja rozpoznawania odwróconej kamery  

Zestaw powinień zawierać: 

Kamera GoPro HERO Session 

Standardową ramkę montażową 

Śrubę montażową 

Kabel micro USB 

Klips montażowy 

Samoprzylepny element do powierzchni płaskich 

Samoprzylepny element do powierzchni obłych 

37400000-2 szt. 3 

3. 

DCHC FAST Kask ochronny lub równoważny 
Zewnętrzna warstwa wykonana z włókna węglowego 

Posiada gniazdo montażu VAS 

Posiada boczne szyny montażowe 

Profil kasku umożliwiający współpracę z aktywnymi ochronnikami 

słuchu 

35110000-8  szt. 15 

4. 

Kask taktyczny kevlarowy 
Produkt równoważny do Ops Core Fast Carbon 

Przeznaczenie: Ochrona głowy  

Materiał: Włókna węglowe – czerep. Polipropylen - fasunek 

Kolor: Urban Tan 

Wykonanie: Wykonany z włókien węglowych kask, posiadający otwory 

wentylacyjne w czerepie. Czerep spełnia normy niebalistycznej ochrony 

przed uderzeniami CE EN 1385 i ASTM F1492. Odporny na działanie 

oleju, wody słonej, paliw i smarów. Zakres gwarancji odporności w 

zakresie temperatur od minus 51 stopni do plus 71 stopni Celsjusza. Z 

przodu kasku gniazdo montażu noktowizora. Kształt i budowa 

pozwalająca na oddawanie skoków spadochronowych. Na kasku 

naklejone rzepy Velcro. Dwie boczne szyny montażowe ARC. 

Rozmiary kasku 2xS, 8xM 5xL. 

35110000-8  szt. 15 

5. 

Kompas płytkowy 
Produkt równoważny do SILVA EXPEDITION S 

Przeznaczenie: Nawigacja w terenie bez użycia GPS 

Materiał: Tworzywo sztuczne 

Kolor: Biały, pomarańczowy 

Wykonanie: Kompas wyposażony w obudowę z lusterkiem oraz 

silikonowe podstawki. Na korpusie posiada skale w mm i calach do map 

w skali 1:25 000 oraz 1:50 000 oraz skalę GPS. Wbudowana korekcja 

deklinacji magnetycznej oraz krzywomierz do map w skali 1:40 000. 

Klinometr pozwalający mierzyć nachylenie stoku.  

35800000-2  szt. 45 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-gasniczy-ratowniczy-i-bezpieczenstwa-3786
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6. 

Latarka czołowa sygnalizacyjna                                                                  
Czas pracy: tryb max 10h,tryb mini 30 h 

-Wodoodporność: IP X4 

-Zasięg max.:50- 70 m 

-Zasilanie: 3xAAA  

- trzy tryby świecenia ustawiane za pomocą jednego prostego w 

obsłudze przycisku 

-Żarówki LED 

-Stały oraz stroboskopowy tryb diody RGB 

-HybridConcept – czołówka kompatybilna z akumulatorem Core; 

 pasek utrzymujący całość na głowie; 

-3 tryby świecenia światła białego pozwolą dopasować wiązkę do 

swoich potrzeb; 

-Jasność światła wynosząca 200-250 lumenów; 

-3 baterie AAA w zestawie 

31521320-3  szt. 21 

7. 

Latarka Taktyczna     latarka taktyczna przeznaczona do montażu do 

broni 

Powinna pasować do większości broni krótkich i długich dzięki 

wykorzystaniu szyny Picatinny. 

-Źródło światła: dioda CREE XP-E LED 

-Siła światła: 100-160 lm 

- łącznik taktyczny uruchamia ją od razu w pełnej mocy bez kliknięcia 

-Zasięg światła: 150-180m 

-Zasilanie: bateryjne 

-Rodzaj baterii: CR123 

-Czas pracy: 1,5 h 

-Masa: 90-120 g 

-Materiał obudowy: aluminium 

-Wodoodporność: IPX4 

-W zestawie 3 filtry RGB(czerwony, zielony, niebieski). 

31521320-3  szt. 27 

8. 

Łódź pontonowa 9 osobowa 
Produkt równoważny do LUBAWA NAWIGATOR 480 

Przeznaczenie: Środek przeprawowy dla drużyny piechoty 

Materiał: Guma, tworzywo sztuczne 

Kolor: Czerwony 

Wykonanie: Łódź mogąca pomieścić 9 osób, wyposażona w wiosła o 

długości 1,1m zestaw naprawczy, pokrowiec do łodzi oraz pokrowiec 

do podłogi. Waga łodzi około 120-140kg. Łódź zbudowana z 5 komór. 

Wymiary min:480cm na 184cm 

35800000-2  szt. 1 

9. 

Fantom ewakuacyjny  
Manekin przygotowany  do ćwiczeń w zakresie ewakuacji, transportu i 

wyciągania osoby poszkodowanej z pomieszczeń o utrudnionym 

dostępie: 

Fantom przedstawia odwzorowaną w bardzo realistyczny sposób 

sylwetkę dorosłego człowieka o wadze 70-75 kg. Wykonany z 

wytrzymałych i trwałych materiałów, jest więc odporny na ciągnięcie, 

zginanie oraz podnoszenie Manekin posiada w pełni ruchome kończyny 

do pozycjonowania. 

Waga: 70-75 kg 

Wzrost: 180-182 cm 

 

35112100-3  
szt. 1 

10. 

Nożyce dużych obciążeń  
Długość Max. 50cm 

Długość Min. 40 cm 

Waga Max. 1,5kg 

Waga Min. 2,3kg 

Zgodny z  systemem mocowania i przenoszenia BTI 

35112000-2  szt. 2 
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11. 

Nóz fallkniven lub równoważny 
Model S1 CZARNY! 

Długość ostrza: 10-13 cm 

Długość trzonka: 10-11,5 cm 

Ostrze koloru czarnego 

Pochwa: zytel 

Stal nierdzewna VG10 

kształt ostrza: Clip point 

Grubość ostrza:4- 5 mm 

Ostrze zabezpieczone powłoką Black CeraKote 

 

39241130-3  
szt. 10 

12. 

Nóż ESEE-6. 
Produkt równoważny do ESEE-6 Plain Edge Black  

Przeznaczenie: Prace wymagające użycia ostrego narzędzia 

Materiał: Stal – ostrze. Mikarta – rękojeść, tworzywo sztuczne - pochwa 

Kolor: czarny – nóż, piaskowy - pochwa 

Wykonanie: Długość całkowita noża 29-30cm, waga około 300-330g, 

W rękojeści oczko na linkę. Ostrze o długości 16-16,5cm, grubości 4-

4,8mm i profilu głowni Drop Point z szlifem płaskim. Stal węglowa 

1095 o twardości 55-57 HRC. W zestawie pochwa z tworzywa w 

kolorze piaskowym oraz platforma z klipsem mocującym do paska lub 

plecaka. 

 

39241130-3  
szt. 30 

13. 

OKULARY GOGLE  

- zapewniające 100% ochrony przed UVA, UVB, UVC oraz z powłoką 

Supravision zapobiegającą parowaniu.  

-podwójne, cylindryczne szyby 

-pojedyńcza pianka 

-membrana piankowa 

-gumowy pasek 

-kolor: black (czarny) z szybą lasergold lite/ clear S1 o 

przepuszczalności światła od 43% do 80%                                                                              

Rozmiar uniwersalny 

37411100-3 szt. 8 

14. 

OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA 

Opaska na oczy dla jeńca uniemożliwiająca otwarcie oczu dzięki 

systemowi wywierania lekkiego nacisku na oczy 

Zapinana z tyłu za pomocą taśm samoszczepnych naszytych na taśmie 

nośnej 

W miejscu uchwytu możliwe do odczepienia opaski naszytych srebrna 

taśma odblaskowa 

Kolor khaki Wykonana z tkaniny zawierającej bawełnę. 

37411100-3 szt. 20 

15. 

Oporządzenie do latarki Olight M2R Warrior Weapon Kit lub 

równoważny 

Przeznaczenie: Możliwość montażu latarki Olight na broni 

Materiał: guma, plastik, metal 

Kolor: Czarny 

Wykonanie: Komplet składający się z montażu do latarki Olight M2R 

pozwalający na założenie na szynę RIS 22mm oraz włącznika żelowego 

pasującego do latarki Olight M2R 

 

31521320-3  
kpl. 10 

16. 

Pałka teleskopowa ASP Sentry 26”lub równoważny 

Przeznaczenie: Walka w zwarciu 

Materiał: Stal, guma 

Kolor: Czarny 

Wykonanie: Długość pałki rozłożonej nie mniejsza niż 67cm, 

wyposażona w system blokowania Friction Loc. Teksturowany chwyt 

wykonany z gumy.  

35112000-2  szt. 4 
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17. 

RZUTKA RATOWNICZA 
Rzutka ratownicza z liną o długości 25 metrów. 

- rzutka 25m w rękawie  

- obydwa końce zarobione odpowiednimi uchwytami 

37410000-5  szt. 1 

18. 

Światło chemiczne standard lighstick 1,5 x 15  
Jednorazowe źródło światła którego czas świecenia wynosi ok. 8-12 

godzin. Zbudowane z plastikowego pojemnika zawierającego dwie 

odizolowane ciecze (jedna w szklanej kapsułce), które po wymieszaniu 

zaczynają świecić  

Cechy Produktu: 

Wymiary: 1,5 x 15 cm 

Kolor: Zielony -110 szt., Czerwony -110 szt., Żólty-110 szt., 

Niebieski-120 szt. 

37400000-2 szt. 1150 

19. 

Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR 

  Światło chemiczne, które do swego działania nie potrzebuje baterii lub 

ognia.                                                                                                                                   

- emituje światło w promieniu 360°                               

- nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące 

- odporne na wodę, wiatr, wysokie i niskie temperatury 

- niska waga 

- szczelna konstrukcja        

Wersja iluminująca światło podczerwone, widzialne 

np w noktowizorach.  

37400000-2 szt. 200 

20. 

Taran 
Długość Max. 40cm 

Długość Min. 35 cm 

Waga Max. 14 kg 

 

Zgodny z  systemem mocowania i przenoszenia BTI 

 

35800000-2  
szt. 2 

21. 

Tarcza Ochronna Typu TO-09 lub równoważne 

Przeznaczenie: Ochrona osobista przed uderzeniami niebezpiecznymi 

przedmiotami 

Materiał: Poliwęglan 

Kolor: Przeźroczysty, czarny 

Wykonanie: Tarcza powinna posiadać uchwyt szybko-wyczepny ręki, 

uchwyt na pałkę szturmową. Wymiary tarczy 500- 600mm szerokości i 

1000-1200mm wysokości. Waga 4-5kg 

35112000-2  szt. 4 

22. 

Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy   

System ostrzący: 
• cztery diamentowe kamienie o różnej gradacji.  

• Powierzchnia kamieni ostrzących to 12 mm na 100 mm. 

• Zestaw prowadnic i klamry umożliwiają ostrzenie pod czterema 

kątami: 17, 20, 25, 30 stopni. 

Gradacja kamieni: 

- 70 - extra coarse - do przeprofilowania krawędzi tnącej, 

- 120 - coarse - do wstępnego szlifowania, 

- 280 - medium - do nadania ostrości roboczej, 

- 600 - fine - do wstępnego polerowania. 

Zestaw zawiera kamienie ostrzące, uchwyt, cztery prowadnice, olej oraz 

pudełko. 

 

35800000-2  
szt. 1 
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23. 

Zegarek taktyczny z modułem GPS 
Produkt równoważny do Garmin Tactix Charlie 

Przeznaczenie: Nawigacja w terenie z użyciem modułu GPS 

Materiał:  Guma, tworzywo sztuczne, tytan, szkło 

Kolor: Czarny 

Wykonanie: Zegarek posiada 1,2 calowy wyświetlacz, współpracujący z 

noktowizorami. Wbudowane czujniki GPS oraz GLONASS, kompas 

trójosiowy, barometr, wysokościomierz i żyroskop. Czujnik pomiaru 

tętna z nadgarstka. Koperta wykonana z tytanu zapewniająca odporność 

na wstrząsy i uderzenia. Możliwość wyświetlania dwóch formatów 

lokalizacji, Georef oraz MGRS 

 

18521000-7  
szt. 3 

24. 

Zegarek z komputerem garmin feniks 5plus lub równoważny                                                           

Zawartość zestawu: 

Zegarek 

Przewód do ładowania i przesyłu danych 

Dokumentacja 

Słuchawki Bluetooth                                                  

Wbudowane czujniki obejmują kompas trójosiowy, żyroskop i 

wysokościomierz barometryczny, a także obsługę systemów GPS, 

GLONASS i Galileo umożliwiającą śledzenie pozycji w sytuacjach zbyt 

wymagających dla samego sygnału GPS. 

Wydajność baterii:4 do 7 dni w trybie zegarka, do 4 godzin w trybie 

GPS z odtwarzaniem muzyki (zależnie od ustawień) Jasny, wysokiej 

rozdzielczości, kolorowy i transreflektywny wyświetlacz z 

podświetleniem LED. 

 

18521000-7  
szt. 5 

 

 

Część VI - SPRZĘT SZKOLENIOWY-EDUKACYJNY       

  

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne 
Przybory - Przymiary tablicowe plastikowe 

•Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV. 

•Magnetyczne 

W zestawie: 

• ekierka magnetyczna 60° 

• ekierka magnetyczna 45° 

• kątomierz magnetyczny 

• linijka magnetyczna 100 cm 

• cyrkiel na przyssawki silikonowe 

Waga zestawu: 2,5-3 kg 

 

39162100-6  kpl. 1 

2 

Układ okresowy pierwiastków chemicznych ( plansza) 
Układ okresowy pierwiastków zawartość merytoryczna planszy: 

nazwa danego pierwiastka w języku polskim 

nazwa łacińska pierwiastka 

liczba atomowa (porządkowa) 

symbol chemiczny 

występowanie w przyrodzie 

wartościowość (stopień utleniania) 

potencjał redoks 

promień atomowy 

masa atomowa 

podstawowe tlenki 

metody otrzymywania 

Osobną wyróżniającą ikonką, oznaczone zostały pierwiastki 

otrzymywane sztucznie w reaktorach bądź akceleratorach. Nad każdą z 

39162100-6  szt. 2 
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grup pierwiastków, znajduje się jej numer w dwóch wersjach według 

IUPAC z roku 1970 oraz 1989 roku  

Rozmiar planszy po rozwinięciu min: 160cm x 120cm. 

3. 

Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych 
Zestaw w całości mieści się w estetycznej trój poziomowej walizce. W 

jego skład wchodzi ok. 400 detali umożliwiających samodzielne 

konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: 

Wiązania symbolizują plastikowe kolorowe łączniki 

zielone 100 szt. 

żółte długie 70 szt. 

żółte krótkie 40 szt. 

czerwone 10 szt. 

białe 10 szt. 

Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowymi 

liczba wypustek wartościowości 

czarne 94 szt.4 

pomarańczowe 40 szt 1 

szare 10 szt. 6 

zielone 13 szt. 6 

niebieskie 4 szt. 2 

niebieskie 3 szt. 4 

zielone 2 szt. 1 

żółte 1 szt. 

Wymiary walizki szer.ok.40 cm. boki ok.20 cm. 

  

39162100-6  kpl. 1 

4. 

Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami 
Szczegóły produktu 

Pełen zestaw do doświadczeń z krążkami linowymi (blokami), 

kołowrotem i wielokrążkami W jego skład wchodzą również linki i 

ciężarki, uzupełniając potrzebne elementy prowadzenia doświadczeń. 

Budowa/Opis techniczny:  

Statyw zestawu składa się z podstawy: płyty o wymiarach ok. 80 cm 

na 20 cm, trzech prętów o długości ok. 80 cm i średnicy 1 cm oraz 

ośmiu haczyków zakładanych na pręty i dwóch nakrętek do skręcenia 

prętów razem. W skład krążków wchodzi: 7 krążków pojedynczych 

(średnicy 5 cm, z haczykami po obu stronach), dwa zestawy z trzema 

krążkami każdy (trzy krążki w zestawie o średnicach ok. 5 cm, 4 cm i 

3 cm) jeden pod drugim, dwa zestawy czterokrążkowe (na wspólnej 

osi, średnicy 5 cm) oraz kołowrotu: krążka zespolonego z trzech na 

wspólnej osi, o średnicach 14,5 cm, 7,5 cm, 4 cm wraz z nićmi z 

haczykami na każdym z nich oraz oście montowanej na jednym z 

prętów statywu. Odważniki zawarte w zestawie: podwieszane jeden po 

drugim ciężarki 4 x 50 g, 1 x 20 g, 1 x 10 g oraz odważniki 

szczelinowe ze wspólną zawieszką: 5 x 100 g, 3 x 50 g, 2 x 20 g, 2 x 

10 g. Do dyspozycji są przygotowane również: dobrze widoczny gruby 

sznurek o długości ok. 5 m, dwa kawałki nici o długości ok. 1 m każdy 

i 4 haczyki do przymocowania na niciach. 

39162100-6  kpl. 1 

 

 

Część VII -SPRZĘT SZKOLENIOWY-GEODEZYJNY      

  

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia CPV szt. Ilość 

1. 

Dalmierz laserowy Leica Disto lub równoważny 

Dalmierz laserowy to narzędzie pomiarowe służące do wyznaczania 

odległości. 

Cechy urządzenia: 
Zakres pomiaru: od 0.05 m do 100 m; dokładność ± 1.5 mm 

Podświetlany wyświetlacz 

38600000-1  szt. 1 
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Rozsuwana końcówka 

Funkcje tyczenia 

Opóźniony wyzwalacz 

Proste funkcje Pitagorasa 

Norma IP 54 

W zestawie powinno się znajdować: dalmierz, pokrowiec, baterie, 

pasek na rękę, instrukcja obsługi w języku polskim 

2. 

Szkicownik geodezyjny drewniany A4, 2 zamknięcia 

Wyposażony w pasek o regulowanej długości, dwa zamki i dwie 

podkładki do rysowania, w tym jedną przezroczystą. Szkicownik 

pomieści do 17 kartek papieru jednorazowo 

Wymiary: min:34 x 26 x 2 cm 

Masa: 0,3-0,5 kg 

38200000-7  szt. 5 

3. 

Komplet szpilek geodezyjnych ( 11 szt) 

Wykonane ze stali ocynkowanej ,długość 50 cm 

Dwa kółka, wykonane ze sprężystego, ocynkowanego drutu stalowego, 

służą do zawieszania wyciąganych z ziemi szpilek podczas pomiaru. 

Sprężyste zamknięcie gwarantuje, że żadna szpilka się nie zgubi. 

38200000-7  kpl. 1 

4. 

Stalowa taśma pomiarowa 30m z rozbiegówką   

Stalowa taśma miernicza powleczona bezbarwnym nylonem, 

zwiększającym odporność na korozję. Lekka solidnej i wytrzymałej 

aluminiowej obudowie. 

 Dodatkowo taśma wyposażona jest w stalową końcówkę. 

 Wytrzymały system zwijania taśmy oraz korbą składaną na płasko. 

 Ergonomiczny uchwyt powleczony gumą. 

Składana korba. 

Metalowy zaczep mierniczy. 

Stalowa końcówka pozycjonująca. 

30192200-3  szt. 5 

5 

Teodolit elektroniczny ze statywem Nivel System DT-5 ze statywem 

Nivel System SJJ1 lub równoważny 

Instrument pomiarowy, dzięki któremu można wyznaczyć kierunek, kąt 

czy określić spadek. 

Parametry techniczne teodolitu:  

Luneta  
Długość 150-155 mm 

Średnica obiektywu 40-45 mm 

Powiększenie 25-30 x 

Obraz prosty 

Pole widzenia 1°30` 

Rozdzielczość 2,5`` 

Ogniskowanie od 1-1,5  

Pomiar kąta  
Metoda pomiaru odczyt absolutny 

Odczyt H: dwustronny, V: dwustronny 

Minimalny odczyt 1``/5`` 

Dokładność 5``  

Wyświetlacz  
Rodzaj wyświetlacza dwustronny podświetlany 

Klawiatura 4-6 przycisków  

Kompensator  

Typ jednoosiowy 

Zakres 3`  

Warunki pracy  

Zakres temperatury -20°C ~ +50°C 

Wilgotność, zapylenie IPX6  

Zasilanie  

Baterie akumulator (3,7V 

W zestawie 
teodolit elektroniczny 1 szt 

kufer transportowy 1 szt 

38200000-7  kpl. 1 
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akumulator 1 szt. 

ładowarka 1 szt. 

instrukcja obsługi w języku polskim 1 kpl. 

+statyw SJJ1 

6. 

Tyczka geodezyjna sygnalizacyjna 2m   

Komplet 4 tyczek dwuelementowych 2m w  pokrowcu [8 elementów 

po 1m] 

Dwuelementowa tyczka do sygnalizacji punktów. Wykonana jako 

cienkościenna aluminiowa rurka okryta dwukolorowym (biało-

pomarańczowym) płaszczem z poliamidu i zakończona z jednej strony 

stalowym grotem, z drugiej zaś kapturem. 

Możliwość łączenia poszczególnych elementów tyczek do uzyskania 

większych wysokości. 

Cechy: 

    Z połączeniem wsuwanym - umożliwia dowolne przedłużanie tyczki 

    Średnica elementu: 20-24 mm 

    Grubość ścianki rurki: 0,8-1 mm 

    Powłoka PCV grubości 0,9- 1mm 

    Malowane farbą odblaskową 

szt.=kpl. 

38200000-7  szt. 2 

7. 

Tyczka z lustrem pryzmatycznym 

Zestaw tyczka + lustro, na który składają się: 

Tyczka realizacyjna + Lustro dalmiercze  

dane techniczne tyczki: 

    Długość całkowita tyczki: 4500-4600 mm 

    Długość tyczki po złożeniu (transportowa):1300- 1500 mm 

    Precyzyjna libela pudełkowa z możliwością rektyfikacji 

    Waga całkowita:  2-3 kg 

Dane techniczne lustra  

    budowa pryzmatu: plastik wysokiej jakości 

    uchwyt mocujący tarczy: w całości metalowy 

    tarcza: duża, bardzo wyrazista i transparentna zielono-zółto-czarna  

    o   wymiarach 23cm x 16cm, wykonana metalu  

    lustro -średnica pryzmatu: 60-64 mm 

    stała: -30mm (przód) / 0mm (tył) 

    średnica gwintu do wkręcenia tyczki: standardowa 5/8" [M16] 

POKROWIEC 

38600000-1  szt. 1 

8. 

Węgielnica pryzmatyczna z pionem  

Węgielnica z pionem 150g - węgielnica pryzmatyczna złożona z dwóch  

elementów optycznych zamkniętych w metalowej obudowie z 

zamykaną osłoną dla ochrony przed uszkodzeniem.  

Pozwala na  wytyczenie kątów 90° oraz linii prostych ze środka.  

 Przeziernik do obserwacji celu wykonany z żółtej płytki szklanej, 

ułatwiającej jego identyfikację. Pion 150g i pokrowiec w komplecie. 

38600000-1  szt. 4 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO 

 NR SPRAWY WNP/605/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 
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1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem          

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane 

w SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

CZĘŚĆ I 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 2): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ II 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ III 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 6, 7): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ IV 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 2, 6, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 

36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 
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CZĘŚĆ V 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 24): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 

miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

CZĘŚĆ VI 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 3, 4): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

 

CZĘŚĆ VII 

Cena (wartość brutto) ………..............………… zł (słownie: ...................................................................zł),  

w tym: 

netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..% 

 

Gwarancja (dotyczy poz. nr 1, 5, 6, 8): ………miesięcy  (min. 12 miesiące, max. 36 miesięcy) 

 

Termin realizacji: ….. dni (minimum 10 dni, maksimum: 30 dni) 

 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić tylko na zasadach 

określonych w SIWZ.  

Powyższa cena, odpowiednio dla danej części zamówienia, wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego 

dla tej części, stanowiącego integralny element mojej/naszej oferty. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

 

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 
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1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 

32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) 

zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w 

danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za 

naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym 

odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 

umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 

109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz 

przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

CZĘŚĆ I – SPRZĘT SZKOLENIOWY EWAKUACYJNY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. 
Nosze Rolowane do Ratownictwa Specjalistycznego typu 
SKED 

szt. 2     
 

2. Nosze UT 2000 szt. 1     
 

RAZEM    
 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

CZĘŚĆ II – SPRZĘT SZKOLENIOWY SPADOCHRONOWY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. 
Uprząż spadochronowa ćwiczebna 

szt. 20     
 

RAZEM    
 

 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 
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do reprezentowania Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ III – SPRZĘT SZKOLENIOWY SURVIVALOWY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. 
Filtr do wody indywidualny LifeStraw  
 

szt. 20     
 

2. 
Flara Sygnalizacyjna 
 

szt. 100     
 

3 
Koc Ratunkowy Survivalowy   
 

szt. 100     
 

4 
Krzesiwo survivalowe - równoważne do Fire Steel 2.0 scout 
Cocoshell szt. 50     

 

5 Mata Terenu szt. 3     
 

6 
Nóż survivalowy - równoważny do Glock FM-78 Field Knife 
Black  

szt. 44     
 

7 
Piła survivalowa składana z pokrowcem.                                                                                                                                             

szt. 30     
 

8 
System Hydracyjny  lub równoważny do Camelback 
Thermobak  

szt. 15     
 

9 Tabletki do Uzdatniania Wody Oasis BCB opak. 50      

10 
Zestaw Survivalowy Military   
 

kpl. 5     
 

RAZEM    
 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ IV– SPRZĘT SZKOLENIOWY WYSOKOGÓRSKI 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. Bloczek MINITRACTION szt. 4     
 

2. Buty skiturowe  para. 30     
 

3 Chwytotablica do wspinaczki szt. 1     
 

4 
CZEKAN     Climbing Technology Alpin Tour lub 
równoważny 

szt. 10     
 

5 Drabinka speleo szt. 2     
 

6 Foki do nart: kpl. 16     
 

7 KARABINEK TRAPEZ I OWALNY                                                                                                        szt. 50     
 

8 KARABIŃCZYK HMS  szt. 50     
 

9 

KARTUSZ DO KUCHENKI WYPRAWOWEJ-
SURVIVALOWEJ                                                                               szt. 40     

 

10 
Kotwa                                                                                                                                            
                                                                                                                                       

szt. 20     
 

11 
Latarka dalekozakresowa z dodatkowymi żródłami i 
ładowarką                                                                                                                                                                                                                                                          
LEDLENSER MH10 lub równoważny 

szt. 6     
 

12 
Lina dynamiczna 

szt. 7     
 

13 
Lina dynamiczna połówkowa 
                                       szt. 3     
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14 LINA POMOCNICZA REP SZNUR 6 MM    mb 300     
 

15 
LINA STATYCZNA  

szt. 200     
 

16 ŁOPATA LAWINOWA  szt. 10     
 

17 
Noszak do przenoszenia nart ski tourowych, raków 
śnieżnych i czekanów    
 Pojemność: 48-70 l   

szt. 5     
 

18 Płytka stanowiskowa 3/1 szt. 2     
 

19 Płytka stanowiskowa 5/3 szt. 2     
 

20 RAKI WSPINACZKOWE para. 15     
 

21 RAKIETY ŚNIEŻNE                                                                                                                                para. 15     
 

22 Rolka Krawędziowa                                                                                                                             szt. 6     
 

23 SKI Stopy                                                                                                                       para. 10     
 

24 
Skrzynie transportowe modułowe duże   
  

szt. 6     
 

25 
Skrzynie transportowe modułowe średnie   

szt. 11     
 

26 Sonda lawinowa Arva Pro 240 lub równoważny szt. 10     
 

27 Symulator pola lawinowego kpl. 1     
 

28 
ŚRUBA LODOWA     Black Diamond Express Ice lub 
równoważny                                                                                                                  

szt. 20     
 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/605/PN/2019 

 

 49 

29 TRÓJKĄT EWAKUAC.BERMUDE szt. 2     
 

30 
Wzmacniana torba transportowa do sprzętu      Torba 5.11 
CAMS 3.0 lub 2.0 lub równoważna                                                                                

szt. 5     
 

31 Zestaw do mocowania kotw                                                                                                                  kpl. 1     
 

32 Zestaw Lawinowy (sonda, łopata, detektor)                                                                                                                                                                              kpl. 11     
 

RAZEM    
 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

CZĘŚĆ V– SPRZĘT SZKOLENIOWY  

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. Halligan szt. 2     
 

2. 
 
Kamera Sportowa GoPro                                                                                                             szt. 3     

 

3 DCHC FAST Kask ochronny lub równoważny szt. 15     
 

4 Kask taktyczny kevlarowy szt. 15     
 

5 Kompas płytkowy szt. 45     
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6 
Latarka czołowa sygnalizacyjna                                                                  

szt. 21     
 

7 
Latarka Taktyczna 

szt. 27     
 

8 Łódź pontonowa 9 osobowa szt. 1     
 

9 Fantom ewakuacyjny  szt. 1      

10 Nożyce dużych obciązeń  szt. 2     
 

11 

Nóz fallkniven lub równoważny 
 szt. 10     

 

12 
Nóż ESEE-6. 

szt. 30     
 

13 
OKULARY GOGLE  

szt. 8     
 

14 

OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA 
 szt. 20     

 

15 

Oporządzenie do latarki Olight M2R Warrior Weapon Kit lub 
równoważny kpl. 10     

 

16 
Pałka teleskopowa ASP Sentry 26”lub rónowazny 

szt. 4     
 

17 RZUTKA RATOWNICZA szt. 1     
 

18 
Światło chemiczne standard lighstick 1,5 x 15  

szt. 1150     
 

19 

 
Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR 
   
 
                           

szt. 200     
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20 Taran szt. 2     
 

21 

Tarcza Ochronna Typu TO-09 lub równoważne 
 szt. 4     

 

22 

Urządzenie do serwisowania noży i ostrzy   
System ostrzący: szt. 1     

 

23 Zegarek taktyczny z modułem GPS szt. 3     
 

24 Zegarek z komputerem garmin feniks 5plus lub równoważny                                                            szt. 5     
 

RAZEM    
 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ VI– SPRZĘT SZKOLENIOWY EDUKACYJNY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. Przyrządy tablicowe plastikowe magnetyczne kpl. 1     
 

2. Układ okresowy pierwiastków chemicznych ( plansza) szt. 2     
 

3 Zestaw do budowy cząsteczek i wiązań chemicznych kpl. 1     
 

4 Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami kpl. 1     
 

RAZEM    
 

 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

CZĘŚĆ VII – SPRZĘT SZKOLENIOWY GEODEZYJNY 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.M Ilość 
Cena jedn. netto 

zł 
Wartość netto zł 

VAT   
(%) 

Wartość brutto zł 

Nazwa handlowa 
(typ/model jeżeli 

posiada) / producent 

1. 
Dalmierz laserowy Leica Disto lub równoważny 

szt. 1     
 

2. 
Szkicownik geodezyjny drewniany A4, 2 zamknięcia 

szt. 5     
 

3 
Komplet szpilek geodezyjnych ( 11 szt) 

kpl. 1     
 

4 
Stalowa taśma pomiarowa 30m z rozbiegówką   

szt. 5     
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5 Teodolit elektroniczny ze statywem Nivel System DT-5 ze 
statywem Nivel System SJJ1 lub równoważny 

kpl. 1     
 

6 
Tyczka geodezyjna sygnalizacyjna 2m   

szt. 2     
 

7 
Tyczka z lustrem pryzmatycznym 
Zestaw tyczka + lustro, na który składają się: 
Tyczka realizacyjna + Lustro dalmiercze  

szt. 1     
 

8 
Węgielnica pryzmatyczna z pionem  

szt. 4     
 

RAZEM    
 

 

 

 

 

Data ................................             ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO 

nr sprawy WNP/605/PN/2019 
 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

2. Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.3 SIWZ  

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/605/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

ZAKUP  WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą 

poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

………………….  – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  

upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 

WNP/605/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.: ZAKUP  

WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZETU SZKOLENIOWEGO 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą ………………… na potrzeby AWL w ilości 

określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy o nazwach handlowych 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w Załączniku nr 2 do umowy – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia.  

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (zgodnie z zakresem przedmiotowym 

określonym w załączniku nr 1) do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, 

w terminie do ……………………. 
2. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej lub telefonicznej Zamawiającego o dacie dostawy 

z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wszelkie koszty wydania i wniesienia przedmiotu umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

obciążają Wykonawcę.  

  

§§  33  

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy 

cenę za cały przedmiot umowy, w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, zgodnie z 

zestawieniem asortymentowo-wartościowym, tj.: 

a) ......................zł netto (słownie złotych:...................................................), 

b) ......................zł brutto (słownie złotych:...................................................), w tym 

c)  podatek VAT w wysokości ......................zł (słownie złotych:...................................................). 

2. Zapłata należności za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Ceny te zawierają wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni nazwę asortymentu, ilość 

towaru, jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto. 
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5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:  

a) dostarczenia wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy;  

b) posługiwania się nazewnictwem towaru zawartym w umowie;  

6. Osobami uprawnionymi przez strony umowy do czynności związanych z realizacją umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego …………………….. 

b) ze strony Wykonawcy …………………………….. 

7.    W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

8. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w towarze, Zamawiający jest zobowiązany do 

zgłoszenia ich Wykonawcy niezwłocznie.  

9.  Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub 

uzupełnienia różnic ilościowych w przedmiocie zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1.  W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) terminowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, 

b) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, 

c) rozładunku i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 

d) dostarczenia najpóźniej do chwili podpisania protokołu, do każdego egzemplarza sprzętu - 

wydrukowanej karty gwarancji oraz instrukcji w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi,  

e) dostarczenia przedmiotu umowy w pełni sprawnego, dotychczas nigdy nieużytkowany, ani 

nieuszkodzony, będący należycie opakowany, 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa            

i higieny pracy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub 

zaniechaniem działania i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na koszt własny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku                      

z wykonywaniem niniejszej umowy. 

5. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnego i zgodnego z zasadami realizacji dostaw w zakresie 

zależnym od Zamawiającego, 

b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób 

obciążyć wierzytelności (zapłata ceny) wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§5 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w następujących przypadkach i wysokości:  

a) 15% wartości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie 

rozwiąże ją z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże z powodów leżących po jego stronie; 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części 

dostawy, lecz nie mniej niż 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji – 0,3 % wynagrodzenia brutto 

odpowiadającego części dostawy, w stosunku do której nie usunięto w terminie stwierdzonych wad, 

lecz nie mniej niż 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w stosunku do terminu określonego 

na usunięcie wad lub usterek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym, w przypadku gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego w sytuacji, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców. 

5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto. 
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§6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach 

prawa, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności: 

1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru towaru będącego 

przedmiotem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku, Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostarczony 

asortyment do chwili odstąpienia od umowy. 

b) gdy Wykonawca podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

3. Czynność odstąpienia od umowy musi zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 

szczegółową inwentaryzację wykonanych dostaw na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie 

braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, 

bez odrębnego wezwania; 

b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadaną dokumentację dotyczącą dostaw stanowiących przedmiot 

umowy. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI  

1. Okres gwarancji na sprzęty określony w poz………..  wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy  …….. 

miesięcy i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 

miesięcy od daty produkcji.  

2. Okres gwarancji na sprzęt niewyszczególniony w ust 1, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia sprzedaży 

sprzętu, przy czym data sprzedaży nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty produkcji. 

3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis lub serwis 

Wykonawcy, po udostępnieniu sprzętu Wykonawcy, na jego koszt. 

4. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, lub serwis 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.  

5. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy jeżeli w okresie gwarancji zostanie 

wykonanych 2 naprawy przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy i w sprzęcie wystąpi kolejna 

objęta gwarancją wada, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. 

6. Przez naprawę rozumie się wykonanie przez Autoryzowany Serwis lub serwis Wykonawcy czynności o 

charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości 

wymienionych części przy jednej naprawie. Naprawa specjalistyczna nie obejmuje czynności o charakterze 

konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji. 

7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad albo dokonania przez Autoryzowany Serwis lub 

serwis Wykonawcy istotnej naprawy sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

nowego sprzętu lub zwrócenia naprawionego sprzętu. W innych wypadkach, okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas upływający między dniem ujawnienia się wady, a dniem dostarczenia Zamawiającemu 

sprzętu po naprawie - jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu. 

8. Okres gwarancji na części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej biegnie na nowo od chwili 

zwrócenia Zamawiającemu naprawionego sprzętu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

9. Termin od zgłoszenia usterki do wykonania naprawy i oddania do użytku Zamawiającemu towaru wolnego 

od wad, wynosi maksymalnie 21 dni roboczych. 

10. Wykonawca, przez cały okres udzielonej gwarancji jakości, niezależnie od okresu gwarancji producenta, 

odpowiada za przeprowadzenie konserwacji sprzętu – jeśli dotyczy, zgodnie z wymaganiami producenta i 

ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją.   
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§§  88  

ROSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę 

postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

a. Kodeksu cywilnego, 

b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

3. Integralną częścią umowy jest: 

 załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowo-wartościowe; 

 załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

 załącznik nr 3 – protokół odbioru sprzętu. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest 

z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w  

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że: 

Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego 

użytkowania. 

Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty: 

………………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…………………… 

…………………………………………………………………………………………...…………….…… 

…………………………………………………………………………………………...………………… 

Ewentualne uwagi:  

Technicznie sprzęt będzie sprawdzany sukcesywnie w miarę przyjmowania. Wszelkie zastrzeżenia, co do 

jakości będą przesyłane do wykonawcy w formie pisemnej. 

Podczas przyjmowania asortymentu stwierdzono niżej wymienione uwagi: 

……………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………...…………… 

Wyżej wymienione braki oraz usterki niezgodne z warunkami umowy nr 

………………….……………………… firma …………………………………………………………………. 

zobowiązuje się dostarczyć osobiście, w terminie do ………………………., do siedziby Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.  

Płatności faktury zostaną dokonane po dostarczeniu całości/brakującego asortymentu zgodnego z umową. 

 

 

 

 Przedstawiciel Zamawiającego          Przedstawiciel Wykonawcy 

 

……………………………..      ………………………….. 
 

 

Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU 

 

Zgodnie z Umową nr …………………………………………… zawartą w dniu …………….... pomiędzy 

…………………………………………………………………………………………..……………………. a 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbył się w dniu 

………………………. odbiór sprzętu  zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Lp. ASORTYMENT 
Ilość 

(szt.) 
Uwagi 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    


