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Załącznik nr 2 do umowy 

 

„Klauzula do znakowania” 

1. W związku z koniecznością spełnienia wymagań uczestnictwa Polski w strukturach NATO 

(dot. norm STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329,  

NO-02-A080:2008) oraz wdrażaniem systemu informatycznego gospodarki magazynowej 

do jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, wyroby będące przedmiotem zamówienia 

muszą być oznaczone wg załącznika Wytycznych Ministra Obrony Narodowej 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 

dostarczanych do resortu obrony narodowej (załącznik do Decyzji Min. ON nr 3 z dnia 3 

stycznia 2014 r. zawartej w Dz. Urz. z 2014 r. poz. 11) – zwanych dalej „Wytycznymi 

MON”.  

2. Wyroby będące przedmiotem niniejszego zamówienia – zwane dalej „wyrobami” - 

kwalifikuje się do grupy materiałowej 5. „pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy”, o 

których mowa w § 1 ust. 7 lit. d Wytycznych Ministra ON; 

3. Wyrób musi być oznaczony przez Wykonawcę umowy (producenta lub dostawcę) kodem 

kreskowym jak dla jednostki logistycznej handlowej wg zasad, o których mowa w §4 ust. 4 

pkt. 5. „Wytycznych MON”. 

4. W realizacji dostawy w zakresie oznakowania wyrobów kodem kreskowym obowiązuje 

następująca procedura:  

a) Zamawiający – poprzez stronę internetową (link do strony WWW) udostępni 

Wykonawcy „Kartę wyrobu” według „Wytycznych Ministra ON” w wersji MS Excel. 

Wykaz danych GLN stanowi załącznik nr 1 do klauzuli dotyczącej znakowania 

zasobów kodem kreskowym;  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Karty wyrobu” danymi:  

 Dostawcy/Wykonawcy umowy - część B „Karty wyrobu”,  

 wyrobu jednostkowego - część C „Karty wyrobu”,  

 wyrobu w hierarchii opakowań - część D „Karty wyrobu”, gdzie ilość części D 

odpowiada kolejnym opakowaniom w hierarchii opakowań;  

c) Wykonawca po wypełnieniu „Karty wyrobu” przekaże ją do Zamawiającego  

(do osób wskazanych w umowie do kontaktów roboczych) oraz do wszystkich 

odbiorców przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie na dostawę w ciągu 14 dni 

przed dostawą;  

d) Odbiorcy przedmiotu zamówienia wprowadzają dane GTIN (weryfikują dane jeżeli są 

już w systemie) z karty wyrobu do systemu informatycznego JIM wg przepisów 
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„Tymczasowej instrukcji aktualizacji SI JIM o identyfikatory GTIN w kodzie 

kreskowym”;  

5. Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją, oznakowania wyrobów dostarczonych przez 

Wykonawcę, dokonują Odbiorcy dostaw – magazynierzy w punkcie odbioru. Odbiorca 

odmówi przyjęcia towaru, jeżeli oznaczenia wyrobu/opakowań w kodzie kreskowych:  

a) nie spełniają wymagań określonych w niniejszych Wymaganiach;  

b) nie są zgodne z zasadami Systemu GS1;  

c) są nadrukowane nieczytelne i umieszczone w sposób uniemożliwiający ich 

wykorzystanie.  

6. Zamawiający zażąda od Wykonawcy świadectwa poprawności merytoryczno-technicznej 

etykiety z kodem kreskowym wg procedur Systemu GS1. Kopię świadectwa należy 

dostarczyć do Zamawiającego podczas realizacji pierwszej dostawy oraz do odbiorców 

wraz z dokumentami dostawy.  

7. W zakresie odstępstw od niniejszych Wymagań, na wniosek Sprzedawcy, ostateczną 

decyzję podejmuje Zamawiający, w uzgodnieniu z właściwym Gestorem i COL SpW.  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do klauzuli dot. oznakowania zasobów kodem kreskowym  

 

 

Numery GLN odbiorców dostaw 

Lp. Odbiorca GLN odbiorcy (IZ 410) 

1. 
 2. Regionalna Baza Logistyczna – 

Warsztaty Techniczne Pilawa 
5903050200138 

 


