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1.  Cel procedury. 

 

Celem procedury jest tryb postępowania podczas oceny wzoru wyrobu ze specyfikacją 

techniczną jednostek podległych i nadzorowanych przez MSW dotyczącą przedmiotów 

zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy ww. jednostek , stanowiącą załącznik do 

SIWZ oraz wydania Świadectwa zgodności wzoru wyrobu, potwierdzającego, iż oferowany 

wzór spełnia wymagania techniczne, jakościowe pod względem estetyki wykonania 

zawarte w specyfikacji technicznej zamawiającego. 

 

2.  Dokumenty związane. 

2.1. Ustawa o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1700),  

z późniejszymi zmianami. 

2.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowego sposobu 

prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa 

państwa oraz ich wykazu z dnia 18 marca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 382). 

2.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz.U. 

2016, poz. 2092). 

 

3. Sposób postępowania. 

3.1. Zgłoszenie wzoru wyrobu do oceny 
3.1.1.Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem Świadectwa zgodności wzoru wyrobu ze 

specyfikacją techniczną zgłasza wzór wyrobu do oceny w ZCW ITB „MORATEX”. 

3.1.2. Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie wniosku o dokonanie oceny wzoru wyrobu 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

3.1.3. Formularz wniosku zawiera: 

 oznaczenie wnioskodawcy, nazwę firmy, siedzibę, adres, numer KRS, NIP, Regon, 

 oznaczenie producenta, siedzibę, adres, jeśli jest inny niż wnioskodawca, 

 dane identyfikujące wyrób przewidziany do oceny, 

 wykaz załączników, 

 datę i miejsce sporządzenia wniosku, 

 podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. 
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3.1.4. Do wniosku wnioskujący załącza: 

 upoważnienie producenta dla wnioskującego o ocenę (jeżeli dotyczy), 

 KRS, 

 skróconą dokumentację techniczną wyrobu umożliwiającą jego pełną identyfikację, tj. 

karty katalogowe, rysunki poglądowe, opis wyrobu oraz zastosowane materiały, 

 SIWZ, którego integralną część stanowi specyfikacja techniczna określającą poziom 

wymagań i badań wyrobu, 

 3 egzemplarze wzoru wyrobu. 

 

3.2. Ocena formalna wniosku. 
3.2.1. Upoważniony przez Kierownika ZCW pracownik, zwany dalej prowadzącym wniosek, 

dokonuje oceny formalnej poprawności zapisów na wniosku oraz kompletności 

i poprawności załączonej dokumentacji w aspekcie wymagań formalnych. 

3.2.2. W przypadku pozytywnej oceny poprawności wypełnienia wniosku przez 

wnioskodawcę oraz kompletności złożonej dokumentacji, wniosek zostaje zarejestrowany 

z datą jego wpływu. 

3.2.3. W przypadku negatywnej oceny poprawności wypełnienia wniosku lub 

niekompletności dołączonych dokumentów wnioskodawca dokonuje jego korekty lub 

uzupełnień. 

3.2.4. Po dokonaniu uzupełnień wniosku zostaje on zarejestrowany z datą wpływu 

dokumentów uzupełniających. 

3.2.5. Po zarejestrowaniu wniosku zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa  

o przeprowadzenie oceny wzoru wyrobu. 

 

3.3. Merytoryczna ocena wzoru, dokumentacji i wyników badań. 
Całość dokumentacji dotyczącej wniosku pod względem merytorycznym ocenia 

prowadzący wniosek, który przygotowuje sprawozdanie z oceny wzoru wyrobu  

i dokumentacji dostarczonej przez wnioskującego. 

Sprawozdanie z oceny zawiera: ocenę konstrukcji i wykonania wzoru wyrobu oraz ocenę 

organoleptyczną jakości i estetyki wykonania wzoru celem potwierdzenia zgodności z 

wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Na podstawie oceny dokumentacji przygotowanej przez prowadzącego wniosek 

Kierownik ZCW podejmuje decyzję o wydaniu lub nie Świadectwa zgodności wzoru 

wyrobu. 

W przypadku, kiedy ocena wymaga opinii ekspertów Dyrektor ITB „MORATEX” na 

wniosek Kierownika ZCW powołuje Zespół ekspertów do oceny. 
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Ocena Zespołu wyrażona w formie opinii pisemnej stanowi podstawę do udzielenia lub 

nie Świadectwa zgodności wzoru wyrobu. 

W przypadku oceny negatywnej Wnioskujący otrzymuje pisemną informację  

o przyczynach nie udzielenia Świadectwa. 

 

3.4. Świadectwo zawiera: 

 oznaczenie ZCW, siedzibę i adres, 

 numer świadectwa, 

 oznaczenie wnioskodawcy biorącego udział w przetargu, jego siedzibę i adres, 

 oznaczenie producenta, jego siedzibę i adres, o ile wnioskodawca nie jest producentem, 

 dane identyfikujące wyrób, 

 stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji, 

 numer plomby, 

 okres ważności świadectwa, 

 datę i miejsce wydania, 

 podpis Kierownika ZCW, 

 podpis Dyrektora ITB „MORATEX”. 

Wydanie świadectwa musi być poprzedzone wniesieniem przez wnioskującego opłaty 

zgodnie z zawartą umową. 

Świadectwo zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego wydania. 

 

3.5. Oplombowanie wzorów i czas oceny. 

Po opłaceniu należności za przeprowadzoną ocenę Wnioskodawca otrzymuje świadectwo.  

Egzemplarze wzoru wyrobu są plombowane. Dwa egzemplarze wzoru wyrobu otrzymuje 

Wnioskodawca. Trzeci egzemplarz wraz z kopią świadectwa pozostaje w ITB 

„MORATEX”. 

Czas oceny trwa maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zarejestrowania kompletnego 

wniosku. Nie dopuszcza się dokonywania przez Wnioskodawcę poprawek wzoru wyrobu po 

jego zgłoszeniu do oceny. 
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4. Wykaz załączników. 

4.1 Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie oceny wzoru wyrobu. 

4.2 Załącznik nr 2 - Umowa o przeprowadzenie oceny wzoru wyrobu. 

4.3 Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z oceny wzoru i dokumentacji wnioskującego. 

4.4 Załącznik nr 4 - Wzór Świadectwa zgodności wzoru wyrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


