
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

„USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO I

JĘZYKA ROSYJSKIEGO” 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 261 45 49 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 15wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU
JĘZYKA FRANCUSKIEGO I JĘZYKA ROSYJSKIEGO” 
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68af86a7-7aac-11ec-83b1-bea871b78b5b
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030401/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21 13:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
zapisami SWZ pkt. 8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została określona w rozdziale 3 SWZ .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została określona w rozdziale 3 SWZ .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12-ZP-01-22-16
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka
angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie
„Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach
wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG
STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu
nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu
RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 3333 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn.
90/2018, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego i
języka rosyjskiego dla żołnierzy zawodowych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli
nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ (
oddzielnie dla każdej z części).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka
angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie
„Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach
wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG
STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu
nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu
RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 3333 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn.
90/2018, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego i
języka rosyjskiego dla żołnierzy zawodowych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli
nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ (
oddzielnie dla każdej z części).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00030401/01 z dnia 2022-01-21

2022-01-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka
angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie
„Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach
wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG
STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu
nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu
RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 3333 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn.
90/2018, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego i
języka rosyjskiego dla żołnierzy zawodowych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli
nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ (
oddzielnie dla każdej z części).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej i zawodowej:- W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej- dotyczy części 1 postępowania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
(na załączniku nr 7 do SWZ), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje w
sposób należyty: co najmniej 1 umowę na prowadzenie kursów języka angielskiego według
STANAG 6001 o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. Dla części 2 i 3 Zamawiający
warunku nie formułuje. 
Przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie
jednej umowy/zlecenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do
oferty dowody ( poświadczenia), że powyższa usługa została wykonana lub jest wykonywana
należycie 
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej :
dotyczy części 1 postępowania.
� Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponować 10
osobami, wskazanymi w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr A, B ,C , dla części 1 do
SWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj:
wykształcenie wyższe potwierdzające posiadanie jednego z następujących tytułów:
- magister filologii angielskiej,
- magister lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego,
- licencjat filologii angielskiej;
� posiadają co najmniej 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu;
� posiadają doświadczenie minimum 2 semestry w nauczaniu na kursach prowadzonych
stosownie do wymogów STANAG 6001 w jednostkach lub w instytucjach MON.
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Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli
nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. 
dotyczy części 2 postępowania.
� Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponować co
najmniej 1 osobą wskazaną w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik D dla części 2 do SWZ)
do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe
potwierdzające posiadanie tytułu: - magister filologii francuskiej, oraz posiadają co najmniej 2
letnią praktykę w wykonywaniu zawodu.
dotyczy części 3 postępowania 
� Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponować co
najmniej 1 osobą wskazaną w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr E dla części 3 do
SIWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe
potwierdzające posiadanie tytułu: - magister filologii rosyjskiej , oraz posiadają co najmniej 2
letnią praktykę w wykonywaniu zawodu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
7.4. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał
złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie
wstępnego oświadczenia wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 7.2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w rozdziale 5 i 6 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
7.10. Dokumenty składające się na ofertę:
a) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, (dokument nie podlega
uzupełnieniu), 
b) Formularz cenowy załącznik nr 3, 3a, 3b , służący do celów rozliczeń finansowych,
stanowiący załącznik do umowy (dokument nie podlega uzupełnieniu), 
c) Oświadczenie wstępne o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu w
zakresie wskazanym w Rozdziale 5 i 6 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
d) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 7 ppk. 7.1 SWZ , (jeśli dotyczy)
e) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania ofert. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (jeśli dotyczy )
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
g) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.
(jeśli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 
- 3 452,00 zł dla części 1
- wadium nie jest wymagane dla części 2 i 3 
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: (zgodnie z art. 97
ust. 7 ustawy Pzp,).
a) w pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst
Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony
przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem
„wadium w postępowaniu 12-ZP-01-22-16,
9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania
środków na rachunku zamawiającego.
9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. b-c powinno mieć
bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy
wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
specyfikacji warunków zamówienia,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art.
57 lub art. 106 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 9.3
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Jako
beneficjenta Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy
wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul.
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Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.
9.7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
9.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98
ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw.
konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do
oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy,
a w szczególności:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 108 ust.1 pkt.5
ustawy Pzp,
c) odpis z właściwego rejestru,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym). 
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i zmiany umowy wskazane zostały w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę przekazuje sięw postępowaniu przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu art.68 ustwy pzp, za pośrednictwem platformy zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy
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	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 08:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę przekazuje sięw postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.68 ustwy pzp, za pośrednictwem platformy zakupowej.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 08:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


