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 ZZ/155/071/D/2019                                                                          Gdańsk, 21.05.2019 r. 

 

       
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  informuje o  udzielanym 

zamówieniu na dostawę Ładunków niszczących z akcesoriami i zaprasza do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

21.08.2020 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu środkami minersko – 

zaporowymi określonymi w ust. 25 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 póź. zm.). 

b) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia certyfikat ISO 9001:2015, 

potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z 

wymogami normy ISO 9001:2015, w zakresie przedmiotu zamówienia.  Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia dokumentu równoważnego, wydanego przez odpowiedni 

podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie przedmiotu zamówienia tj. np. AQAP 

serii 2000. 
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4. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

nr ZZ/155/071/D/2019 

b) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu środkami minersko – zaporowymi określonymi w ust. 25 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 póź. zm.). 

c) Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) Aktualny odpis 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 art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Opis sposobu przygotowania wniosku 

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia ZZ/155/071/D/2019 

Druk wniosku należy składać w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 

nieważności w oryginale. Pozostałe wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Dopuszcza się podpisanie wniosku przez pełnomocnika osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy. W takim przypadku jego upoważnienie musi być załączone do 

wniosku w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.  

Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być czytelnie oznaczone i 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wniosek należy sporządzić w 1 egzemplarzu następnie  wraz z dokumentami umieścić go w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane do zamawiającego na adres: 

Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych 

Ul. Sobieskiego 7/55 80-216 Gdańsk 
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oraz opisane: 

 

„WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - NIE OTWIERAĆ DO 

DNIA 29.05.2019 r. do godz. 13:00, nr sprawy: ZZ/155/071/D/2019”. 

4. Miejsce i termin składania wniosku: 

Miejsce: 

Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych 

Ul. Sobieskiego 7/55 80-216 Gdańska 

W godzinach 8.00-15.00 

Termin: 

29.05.2019 r. godz. 13:00 

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami za pomocą faksu (58 347 27 90) lub 

elektronicznie (e-mail cmtm@pg.edu.pl). 

 

6. Kryteria udziału w postępowaniu: 

Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu Zamawiający niezwłocznie 

przekaże DANE DODATKOWE DO OGŁOSZENIA nr ZZ/155/071/D/2019 i zaprosi Ich do 

składania ofert. 

 

7. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia ZZ/155/071/D/2019 

 

 

 

 

 

WNIOSEK  
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu prowadzonego przez 

Politechnikę Gdańską Centrum Morskich Technologii Militarnych 

na: 

DOSTAWĘ ŁADUNKÓW NISZCZĄCYCH Z AKCESORIAMI 

 

JA NIŻEJ PODPISANY  

…………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………. 

 (nazwa (firma ) dokładny adres Wykonawcy) 

1. DEKLARUJĘ CHĘĆ UDZIAŁU w przedmiotowym postępowaniu. 

2. OŚWIADCZAM, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

3. OŚWIADCZAM, że nie ma podstaw do wykluczenia Nas z postępowania. 

4. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu i formularzem 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i uznajemy się za 
 związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAM, ŻE NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ * DO GRUPY KAPITAŁOWEJ rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z 
późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.) 

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej: 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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1. ……………………………..…. 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

*Niepotrzebne skreślić 

 

6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy  kierować na 
 poniższy adres: 

adres : …………………………………. 

tel: …………………………………. 

fax: …………………………………. 

e-mail: …………………………………. 
 

7. WNIOSEK niniejszy wraz z załącznikami składamy na ……… kolejno ponumerowanych 
stronach. 

 

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego Wniosku są: 

…………………………………. 

…………., dnia……………….  roku 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić 

pieczęć imienną) 

Podpis czytelny Podpis/parafka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


