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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418707-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Amunicja do broni palnej i amunicja bojowa
2019/S 171-418707

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305
ul. Marsa 80
Punkt kontaktowy: Jednostka Wojskowa Nr 2305
Osoba do kontaktów: Dawid Nowakowski
04-520 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 261895027
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Wojskowa jednostka budżetowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa amunicji 20 mm nb przeciwpancerno-smugowy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa
Kod NUTS PL91

mailto:2305.zamowienia@ron.mil.pl
http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html
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II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji 20 mm nb przeciwpancerno-smugowy. Szczegółowe informacje
dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, które ze względu na poufny charakter informacji zostaną przekazane
wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Opis przedmiotu zamówienia zostanie
przekazany za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu wskazanego przez wykonawcę e-mail.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35331000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443.000 euro. Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt 5) ustawy PZP, ani
zamówień dodatkowych o których mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4) ustawy PZP.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje dodatkową dostawę amunicji
20 mm nb przeciwpancerno-smugowej w ilości nie większej niż 200 % zamówienia podstawowego, które są
określone w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 28.11.2019. Zakończenie 13.12.2019

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium, na cały okres związania
ofertą, w wysokości 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2
% ceny całkowitej wartości umowy.
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3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną
określone w części I SIWZ – Instrukcji dla wykonawców, która zostanie udostępniona na stronie internetowej
(http://bip.mon.gov.pl) w dniu przesłania Wykonawcom „Zaproszenia do składania ofert”.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszystkie rozliczenia finansowe i płatnicze związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).
Szczegółowe warunki finansowe i płatnicze zostaną określone w części II SIWZ – Wzorze umowy, który
ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert. Wzór umowy zostanie przekazany za pośrednictwem operatora pocztowego lub
przy użyciu wskazanego przez wykonawcę e-mail.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanawiają
pełnomocnika i wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 3 pkt 1 – osobno każdy z Wykonawców lub wspólnie
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 3 pkt 2 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ust. 4 pkt 1-3 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wniosek oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawców.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, przed
zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 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. Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodności w trybie I na podstawie ustawy z 17.11.2006 r. o systemie
oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2006
nr 235 poz. 1700 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny
zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Szczegółowe warunki oceny zgodności
zostaną określone we Wzorze umowy wchodzącej w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

http://bip.mon.gov.pl
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(SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną
zaproszeni do składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zobowiązani będą do złożenia wraz z ofertą
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zapewnienia jakości potwierdzającego, że Wykonawca posiada wdrożony system
zarządzania jakością zgodny z co najmniej z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi lub równoważnymi
normami jakościowymi.
4. Wykonawcy zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, mogą złożyć równoważne zaświadczenia
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji, uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1, art. 131e ust. 1b pkt 1ppkt a), art. 131e
ust. 1b pkt 1 ppkt b), art. 131e ust. 1b pkt 1 ppkt c) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 2-3
ustawy Pzp:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art.270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art.
48ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, 1600),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r.
poz. 769);
3)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2;
4)wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera
lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku
z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
5)wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia
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dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych;
6)wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których
mowa w części III.1.4) Ogłoszenia o zamówieniu;
7)będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub
bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zamówienia;
8)jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył
zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
9)wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344).
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji
Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu):
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia
Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy PZP
(Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
2) złoży kopię aktualnej koncesji o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2037 z późn.
zm.) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia w
zakresie określonym pkt. 10 załącznika nr 1 „Rodzaje broni i amunicji-BA” 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. z 2001 r. nr
145 poz. 1625 z późn. zm.) – która zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 2019 r. poz. 1214) zachowała
ważność po dniu wejścia w życie nowej ustawy
Lub
Kopię aktualnej koncesji, o której mowa art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 2019 r. poz. 1214) uprawniającymi
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w
rozporządzeniu, które zostanie wydane/wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
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 2019 r. poz. 1214)
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w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 10 załącznika nr 1 „Rodzaje broni i amunicji-BA”
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. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2019
r.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 2 (Załącznik nr 3 do
Ogłoszenia o zamówieniu);
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o ust. 2 pkt 7).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 4 w pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) w ust. 4 w pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4
pkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli
Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o
zamówieniu).
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy
mogą złożyć wspólnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje
dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, zostanie spełniony jeśli
Wykonawca:
1) złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą
złożyć wspólnie,
Złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
zamówień (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej jednej dostawy amunicji do broni
palnej w zakresie odpowiadającym wyrobom określonym w załączniku nr 1 (Rodzaje broni i amunicji – BA)
pod pozycją nr 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 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, każda o wartości równej lub większej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jedne
milion złotych i 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
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zamówienia te zostały wykonane, oraz załączy dowody, określające czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje
dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę
otrzymanych oświadczeń oraz dokumentów, poprzez dokonanie kwalifikacji zgodnie z formułą: spełnia/nie
spełnia.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający
przeliczy podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wykonania dostawy. W
przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu wykonania dostawy, Zamawiający zastosuje ostatni
kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty
wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełnią warunki udziału w postępowaniu, w
liczbie nie większej niż 5. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest
większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców wyłonionych na
podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. W celu dokonania wyboru maksymalnie 5 (pięciu) wykonawców,
którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wykazane
przez wykonawców ilości zamówień (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu), w sposób określony
poniżej: 1) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu za wykonanie przez wykonawcę jednego
zamówienia zgodnego w wymaganiami określonymi w sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu ust. 2 pkt 2
(Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe) – 1 punkt; 2) w celu spełnienia warunków selekcji za każde kolejne
własne zamówienie (bez polegania na zasobach innych podmiotów) zgodne w wymaganiami określonymi



Dz.U./S S171
05/09/2019
418707-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 9 / 12

05/09/2019 S171
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 12

w sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu ust. 2 pkt 2 (Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe) – 1 punkt. 4.
Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów
zgodnie z powyższą zasadą przyznawania punktów. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby wykonawców,
których zaprosi do składania ofert w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców takiej samej
ilości punktów. 5. Ocenie podlegać będą tylko te zamówienia, dla których wykonawca załączył dowody
potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 60
2. termin gwarancji. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-78/DOiB/2019

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.10.2019 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wszystkimi
pozostałymi wymaganymi dokumentami wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu.
2. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny wniosków Zamawiający będzie opierał się na informacjach
zawartych w dokumentach sporządzonych w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga, aby wniosek oraz załączone do niego oświadczenia i dokumenty były podpisane
przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie
lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania wniosku (dokumentów, oświadczeń
itp.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku.
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4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i
nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten 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.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) w oryginale wniosek, oświadczenia (w tym wykazy);
2) w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwo/-a;
3) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę pozostałe dokumenty.
6. Strony wniosku winny być ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę.
7. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia wniosków i złożyć w Kancelarii
Tajnej w siedzibie Zamawiającego. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
Wykonawca winien opakowanie zaadresować na adres zamawiającego oraz nanieść następujące oznaczenia:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowanie nr ZP-78/DOiB/2019. Nie otwierać przed dniem 2.10.2019
r. godz. 9:00”.
8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1) W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018
poz.419 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się
tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w
poufności.
2) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie
tajemnicy przedsiębiorstwa dokumenty załączone w ofercie zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz oznaczyć je klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
3) Wykonawca wykazując tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące
każdego elementu zastrzeżonego podanego w informacji, w szczególności wskazania:
a) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla
wykonawcy w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.),
b) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone,
c) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
9. W prowadzonym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje oraz zapytania Zamawiający i
Wykonawcy przekazywać będą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym faks) lub za
pośrednictwem operatora pocztowego. Oświadczenia natomiast wyłącznie w formie pisemnej, w szczególności
w przypadku wyjaśniania treści oferty.



Dz.U./S S171
05/09/2019
418707-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 11 / 12

05/09/2019 S171
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 12

10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie
elektronicznej (w tym faksem), każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania.
11. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym
postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie drogą elektroniczną
(pocztą elektroniczną).
12. Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zobowiązani będą do zachowania poufnego
charakteru informacji otrzymanych od Zamawiającego zawartych w części III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
13. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 93 ust.1 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 131l ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji
zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności
i bezpieczeństwa państwa lub jako zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych RP, powodującej
ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w
chwili ogłoszenia o zamówieniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
5. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

https://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.9.2019

https://www.uzp.gov.pl

