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Ogłoszenie o zamówieniu
w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa
(Dyrektywa 2009/81/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Inspektorat
Uzbrojenia

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-909

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 226879097

Osoba do kontaktów: Jaromir Bazaniak
E-mail: iu.stm@mon.gov.pl

Faks: +48 226873444

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.iu.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez instytucję
zamawiającą)
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
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Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
(w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez instytucję zamawiającą)
Ogólne usługi publiczne
Obrona

(w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez podmiot zamawiający)
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sektor elektroenergetyczny

Środowisko

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:
tak
nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Naprawa średnia i dokowa 281
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu
przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot zamawiający

Dostawy

Usługi

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: 3

(Zob. kategorie usług w załączniku C3)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: _____ albo w miesiącach: _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza maksymalny okres siedmiu lat:
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: _____Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i _____ Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Usługa ma na celu wykonanie naprawy średniej i dokowej okrętu 281, w celu odtworzenia zdolności
taktyczno-technicznych w tym naprawy:
1) kadłuba;
2) linii wałów;
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3) układu sterowania okrętem;
4) zbiorników okrętowych;
5) urządzeń nawigacyjnych;
6) urządzeń łączności;
7) SpW;
8) bieżącej silników głównych 6TD48;
9) bieżącej silników spalinowych 6BAH22;
10) głównej urządzeń pomocniczych;
11) komory dekompresyjnej i dzwonu nurkowego;
12) pomieszczeń okrętowych.
2. Realizacja prac naprawczych wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone:
1) dotyczy wstępu Wykonawcy do Kabiny Radio, Kancelarii Kryptograficznej, gdzie będą
zamontowane podzespoły nw. urządzeń oraz bezpośredniego dostępu Wykonawcy do dokumentów o
klauzuli ,,ZASTRZEŻONE” - poz. 39 Wykaz Prac Naprawczych (WPN) – Wykonanie punktów wynośnych do
urządzenia CM – 109 NBWB.
2) Realizacja nw. punktów WPN nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o
klauzuli ,,ZASTRZEŻONE” (urządzenia zamontowane są również poza pomieszczeniami podlegającymi
szczególnej ochronie):
a) poz. 36 WPN – Centrala telefoniczna ACT 2040/W;
b) poz. 37 WPN – Projektor PK 4083-01;
c) poz. 38 WPN – Reflektor MSPRL 4.5;
d) poz. 40 WPN – Sieć telewizji okrętowej;
e) poz. 41 WPN – Rozgłośnia manewrowa COMMANDER 1500;
f) poz. 42 WPN – Sieć aparatów telefonicznych bezbateryjnych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), którą Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
50640000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić
osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o
podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania
wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy
2009/81/WE
Zwycięski oferent ma obowiązek zlecić podwykonawstwo następującej części zamówienia w ramach
procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009/81/WE: minimalny procent: _____ (%), maksymalny
procent: _____ (%) wartości zamówienia.
Zwycięski oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie którą(-e) część(-ci) zamówienia, powyżej
wymaganego procentu, zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poinformować o podwykonawcach, których
już wybrał
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II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje,jeżeli dotyczy)
powyżej 414 000,00 EURO, szczegółowy zakres zostanie określony w SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: _____Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i _____ Waluta:
II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
Opcje
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji: _____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli dotyczy) _____ albo Zakres: między _____ i _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: _____ albo w dniach: 300 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały
okres związania ofertą - wadium w wysokości 500 000,00 zł. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje na temat wadium
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana
wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 131 w ust. 1
pkt 1. Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 131d ust. 1, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający
siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę
międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 1. pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) zwanego dalej rozporządzeniem żąda od
Wykonawcy dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenia potwierdzającego zgodność działań Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości w oparciu
o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami AQAP 2120 lub Pn-En 9001:2009 w zakresie remontów,
napraw statków lub okrętów lub równoważne, wydane przez upoważniony niezależny podmiot;
2) szczegółowy opis urządzeń technicznych, w tym ważne świadectwo właściwej instytucji stwierdzającej
dopuszczenie do eksploatacji wskazanych przez Wykonawcę urządzeń, o których mowa w sekcji III.2.3) ust. 2.
3) aktualną decyzję administracyjną wydaną przez WDT dotyczącą naprawy urządzeń technicznych będących
przedmiotem zamówienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 963 j.t.) , w stosunku do urządzeń:
a) pkt. 33 Wykazu Prac Naprawczych (WPN) – żurawik do sonaru holowanego,
b) pkt. 84 WPN – zbiorniki hydroforowe,
c) pkt. 89 WPN – urządzenie wyciągowe dzwonu nurkowego,
d) pkt. 157 WPN – żuraw okrętowy HYDRALIFT,
e) pkt. 165 WPN – szyb dzwonu nurkowego,
f) pkt. 174 WPN – komora dekompresyjna.

PL Formularz standardowy 17 - Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

6 / 22

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa: (jeżeli dotyczy)
Kandydaci nieposiadający poświadczenia bezpieczeństwa mogą je uzyskać do dnia: ______
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej
wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej
podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 131e ust. 1. oraz
spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.
Zamawiający żąda przedstawienia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp:
1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1ustawy Pzp - sporządzone zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej
zamawiającego: http://www.iu.wp.p1 ;
2) aktualnej koncesji w zakresie określonym w
ustawie z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym ( Dz.U. z 2012 r., poz.
1017 679, z późn. zm.) oraz WT IV ust. 1 załącznika
Nr 2„Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym – WT” do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z
późn. zm.);
3) wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – potwierdzający spełnianie warunku
określonego w sekcji III.2.3) ust.1 Kwalifikacje
techniczne;
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4) wykazu urządzeń umożliwiających zadokowanie
lub wyslipowanie okrętu - potwierdzający spełnianie
warunku określonego w sekcji III.2.3) ust. 2 pkt 1
Kwalifikacje techniczne;
5) Oświadczenie wykonawcy, że posiada osoby
zdolne do wykonania zamówienia zgodnie z
warunkami określonymi w sekcji III.2.3 ust.2 pkt 2
Kwalifikacje techniczne;
6) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co
najmniej ZASTRZEŻONE - potwierdzające spełnianie
warunku określonego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje
techniczne
7) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków lub zdolność
kredytową wykonawcy – potwierdzającej spełnianie
warunku określonego w sekcji III.2.2) Sytuacja
ekonomiczna i finansowa;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach których mowa w art. 131e ust.1
ustawy Pzp:
1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 131e ust.1 ustawy
Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego
na stronie internetowej zamawiającego: http://
www.iu.wp.p1;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 131e ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
8) listę lub informację odpowiednio zgodną z art. 26
ust.2d ustawy Pzp.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 58 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
ust. 2:
a) w pkt: 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) w pkt 7 - składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
131e ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione
w terminach określonych w ust. 4.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
art. 26 ust. 2b niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem;
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4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, o których mowa w
art. 23 ust. 1 ustawy, każdy z nich winien złożyć
oświadczenie
i dokumenty, o których mowa w ust. 2, natomiast
w zakresie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w ust.1 spełnianie warunków udziału w
postępowaniu będzie oceniane łącznie.

III.2.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia) (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawców
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, tj. znajdował się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca — posiadał środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej
18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów
złotych 00/100).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww.
warunków na podstawie złożonych wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału oświadczeń
i dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1,
tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku
będzie oceniane łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub
zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/
lub zawodowych podwykonawców (które mogą
prowadzić do ich wykluczenia) (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

PL Formularz standardowy 17 - Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

11 / 22

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawców
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania wnioskw, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum jedną (1) usługę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usługi
polegającej na naprawie jednostki pływającej w
tym naprawie/remoncie mechanizmów i urządzeń
siłowni głównej i/lub pomocniczej ( w tym remont
silnika(ów) głównego(ych) o wartości usługi co
najmniej 18.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww.
warunku na podstawie złożonych wraz z wnioskiem
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Sekcji
III.2.1, tj. wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania usługi, odbiorców tych usług
wraz z załączeniem dowodów (dokumentów
potwierdzających), że zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, sporządzonego
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej
zamawiającego: http://www.iu.wp.p1
Dowodami, o których mowa powyżej jest
poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia składa oświadczenie
wykonawcy.
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawców
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp, tj. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca:
1) posiadał urządzenie umożliwiające zadokowanie
lub wyslipowanie jednostki pływającej o wyporności
1800t oraz miejsca postojowe (co najmniej jedno) dla
jednostek pływających (nabrzeże/molo) o długości
minimum 100 m, przy którym będą przeprowadzane
próby zdawczo-odbiorcze okrętu na uwięzi,
pozwalające obciążyć silnik główny, pomocniczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____
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według programu docierania i prób zdawczych
zawartych w „Programie prób zdawczo-odbiorczych”.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww.
warunku na podstawie złożonych wraz z wnioskiem
oświadczeń wymienionych w Sekcji III.2.1,
tj. wykazu urządzeń sporządzonego zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej
zamawiającego: http://www.iu.wp.p1.
2) dysponował osobami, które w będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, kontrolę
jakości oraz dysponował co najmniej 10 osobami,
które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
będą miały dostęp do informacji niejawnych o
klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE, wydane
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr
182, poz., 1228) zgodnie z opisem zawartym w sekcji
II.1.5 Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww.
warunku na podstawie złożonych wraz z wnioskiem
oświadczeń wymienionych w Sekcji III.2.1, tj.
oświadczenia Wykonawcy, że posiada osoby
zdolne do wykonania zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, które mają odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonania zamówienia, wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczenie wykonawcy, że osoby (co najmniej
10), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają dostęp do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, spełnianie ww.
warunków będzie oceniane łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: _____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi
tak
nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna
Negocjacyjna
przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców _____
albo
Przewidywana minimalna liczba 3 i, jeżeli dotyczy, liczba maksymalna 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Opis spełniania warunków dokonany zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III.2 niniejszego ogłoszenia.
2. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 8 a ustawy PZP ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy,
gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający za wykazanie się wykonaniem/wykonywaniem większą niż wymagana
ilością usług spełniających wymagania określone w Sekcji III.2.3 przyzna punkty w następujący sposób:
1) za wykazanie przez Wykonawcę 2 (dwóch) usług o wartości min. 18 000 000,00 zł brutto każda – 1 pkt;
2) za wykazanie przez Wykonawcę 3 (trzech) usług o wartości min. 18 000 000 zł brutto każda– 2 pkt; 3)
za wykazanie przez Wykonawcę 4 (czterech) usług o wartości min. 18 000 000 zł brutto każda– 3 pkt; 4)
za wykazanie przez Wykonawcę 5 (pięciu) usług o wartości min. 18 000 000 zł brutto każda - 4 pkt; 5) za
wykazanie przez Wykonawcę 6 (sześciu) lub więcej usług o wartości min. 18 000 000 zł brutto każda – 5 pkt;
3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość
wykonanych usług brutto wykazanych w załączonym przez Wykonawcę wykazie.
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
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kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. koszt wykonania wszystkich prac
90
6. _____
_____
naprawczych występujących w Wykazie
Prac Naprawczych
2. koszt czyszczenia 1 m2 powierzchni
10
7. _____
_____
kadłuba (do pokładu głównego)
malowania wszystkimi warstwami
wymaganymi przez producenta farbami
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Informacje na temat aukcji elektronicznej zostaną zamieszczone w SIWZ, która zostanie przekazana
wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający: (jeżeli
dotyczy)
IU/115/XI-50/ZO/PO/USŁ/SS/2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr)
Dokumenty odpłatne

Godzina: _____

tak

nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 18/07/2014 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
jest znana)
Data: ______ (dd/mm/rrrr)
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IV.3.6) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

tak

nie

jeżeli tak, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

nie

jeżeli tak, Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
1. Wzory wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i wykaz usług, które należy złożyć
w terminie określonym w sekcji IV.3.4) są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w
sekcji I.1).
2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w godz. 7.30-15.00 w siedzibie
zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7
lub przesłać pocztą na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.
3. W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po terminie określonym w sekcji IV.3.4), Zamawiający
niezwłocznie go powiadomi o złożeniu wniosku po terminie oraz zwróci wniosek po upływie terminu do
wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem art. 27 ust.5 ustawy Pzp.
4. Wniosek należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku
komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w
języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę.
5. Wniosek wraz załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania wniosku musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie).
7. Dokumenty składające się na wniosek muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania
wniosków. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
na „Naprawa średnia i dokowa 281" (nr postępowania: IU/115/XI-50/ZO/PO/USŁ/SS/2014).
9. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami:
1) pisemnie,
2) za pośrednictwem faksu, pod numerem; +48 22 687 34 44, z zastrzeżeniem art. 27.
10. Wnioski, oświadczenia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę należy złożyć w formie
pisemnej.
11. Zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane faksem ale fakt ich otrzymania należy niezwłocznie
potwierdzić.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
13. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 93 ust. 1;
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2) na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2 pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Sił Zbrojnych RP, czego nie można było przewidzieć w chwili
ogłoszenia o zamówieniu;
14. W przypadku braku możliwości wskazania podwykonawcy na etapie składania wniosku o udział w
postępowaniu, wszelkie dokumenty wymagane w zakresie podwykonawcy należy złożyć wraz z ofertą.
15. Na mocy art. 131e ust.5 ustawy pzp Zamawiający odstępuje od obowiązku wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art.
24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 lub 3.
16. Wykonawca na czas trwania naprawy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania napraw jednostek pływających na kwotę nie mniejszą niż równowartość umowy. Szczegółowy
zakres ubezpieczenia zostanie przekazany wykonawcy wraz z SIWZ.
17. Termin realizacji naprawy IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2015 r.
18. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 131 h ust. 6 pkt 1 Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy
ul. Postępu 17A
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. _____

E-mail _____

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
3) wobec czynności innych określone w pkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy
ul. Postępu 17A
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy02-676

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
17/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-078772
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów):
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej/innego podmiotu zamawiającego, w imieniu której/którego
dokonuje zakupu instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C3 – Obronność i bezpieczeństwo

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2009/81/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową

3

Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w
dziedzinie obrony cywilnej

4

Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej

5

Usługi transportu lądowego

6

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

7

Transport poczty drogą lądową i lotniczą

8

Usługi transportu kolejowego

9

Usługi transportu wodnego

10

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

11

Usługi telekomunikacyjne

12

Usługi finansowe: Usługi ubezpieczeniowe

13

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

14

Usługi badawcze i rozwojowe [2] oraz badania diagnostyczne

15

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

16

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [3] i usługi z nimi związane

17

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

18

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

19

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

20

Usługi w zakresie szkolenia i symulacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Kategoria nr [4]

Przedmiot

21

Usługi hotelarskie i restauracyjne

22

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

23

Usługi prawnicze

24

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [5]

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu załącznika I do dyrektywy 2009/81/WE.
2 Z wyjątkiem usług badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 13 lit. j) dyrektywy 2009/81/WE.
3 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
4 Kategorie usług w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 2009/81/WE.
5 Z wyjątkiem umów o pracę.
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