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Wniosek Wykonawcy
lako

członek

konsorcjum,

uczesmiczącego

w

staraniach

o

realizację

zamówienia na Dostawę dwóch kompletów Wielosensorowego Systemu
Rozpoznania i Dozorowania”, O numerze referencyjnym pOstępowania
DZSZ/94/V-31/UZ/PRZ/D/2010 oraz ze względu na obowiązek wyłonienia
MITSUBISHI

podwykonawców i/lub poddostawców według zasad określonych w części V

„ust. 2 pkt. 4 Warunkow Przetargu zwracamy się z wnioskiem o zanneszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej MON załączonego ogłoszenia.
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Warunki udziatu w postępowaniu dla podwykonawców
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OGŁOSZENIE O PO$TEPOWANIU WYŁONIENIA PODWYKONAWCÓW ORAZ PODDOSTAWCÓW
Zamawiający:
ZESZUTA SP. Z 0O.,. ul. Tużycka 80, 3-683 Warszawa
jako członek konsorcjum, uczestniczy w staraniach konsorcjum o realizację zamówienia na „Dostawę dwóch
kompletów Wielosensorowega Systemu Rozpoznania i Dozorowania”, o numerze referencyjnym

postępowania DZSZI94Jy-31/UZ/PRZ/DjZOiO, w postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego:
Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON, AL Niepodległości 218., 00-911 Warszawa
Ogłasza postępowanie numer KWMON 001/10 prowadzone w trybie przetargu na podstawie zasad
określonych w części V ust. 2 pkt. 4 Warunków przetargu oraz art. 70 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia

23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie wyłonienia podwykonawców i poddostawców do realizacji
przedmiotu postępowania nr. DZSZJ94/y-31/UZ/PRZJD/2010 w na stępującym zakresie:
1.

Masz montowany na pojeździe

2. Wielosensorowa Głowica Obserwacyjna
3. Radar Rozpoznania Pola Walki
4. integracja mechaniczna, elektryczna i programowa WGO i RRPW

+

instalacja na maszcie

5.

Wynośny system miniBSP

6.

MRDR Miniaturowy Radar Detekcji Ruchu
Wynośna głowica obserwacyjna (kamera TV oraz kamera lR)
Zestaw czujek akustosejsmicznych
Integracja MRDR + głowica + czujki (bezprzewodowa, szyfrowana komunikacja> (software)
Moduł integracji podsystemów (sys. Obserwacyjny + miniBSP + WSS + ZOZ)
Oprogramowanie Stanowiska Dowódcy (dane wejściowe)
Oprogramowanie stanowiska operatorskiego (WGO i RRPW)
Oprogramowanie stanowiska operatorskiego (8SP i WSS)
—

7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14. Zestaw Odbioru Zobrazowania (wynośmy terminal

+

bęben z kablem/światłowodem)

Szczegółowe specyfikacje i wymagania dotyczące przedstawionych powyżej elementów zamówienia zawiera
doku mentacja przetargowa postępowania nr DZSZj94/y-31/UZ/PRZ/O/2010 za mieszczona na stronie
www.dostawypil.l, dostępna po zalogowaniu.
1.

2.
3.

Podstawą ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone w warunkach Przetargu ze wskazaniem zakresu, W jakim podwykonawcy lub poddostawca
zamierza uczestniczyć w realizacji przedmiotu przetargu nr DZSZ/94/y-31/UZJPRZ/D/2010. Złożenie
oferty oznacza akceptację warunków Przetargu.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów: wartość oferty brutto o

znaczeniu 100%.
4. Warunki przetargu nr DZSZ/94/y-31/UZ/PRZ/D/2010 ogłoszone przez Zamawiającego dostępne są
pod adresem www.dostaw
iLpi po zalogowaniu.

5. Wymagany termin realizacji umowy to 31 sierpnia 2011 roku.
6. Zawarcie umowy z podwykonawcą tub poddostawcą warunkowane jest uzyskaniem przez
Wykonawcę zamówienia od Zamawiającego.
7, Ofertę, zawierającą zakres oferty oraz akceptację Przetargu, należy złożyć drogą elektroniczną do
dnia 19 sierpnia 2010 do godziny 14:00, w formacie PDF w języku polskim lub angielskim na adres:
im.1
8. Komisja przetargowa Wykonawcy dokona otwarcia ofert w dniu 19 lipca 2010 o godzinie 15:00.
Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni przez Wykonawcę o wynikach Przetargu.
10. Podwykonawca tub poddostawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta, odpowiadająca treści warunków
przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy wykonawca przeprowadzi negocjacje zjednym
podwykonawcą lub poddostawcą w oparciu o treść złożonej oferty na podstawie art. 72 Kodeksu

9.

cywilnego.
12. Wykonawca, wymagał będzie przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania
umowy w wysokości 10% wartości umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania
warunków przetargu.
14 Osoba upowaznona do kontaktow Dariusz Kozkowsk (danusz kozkowsk@elektwtm p1)

15. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez konieczności wybrania
oferty.
16. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego
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I. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
postępowania
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 6
b) posiadają niezbędną wiedzę I doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) złożą stosowne oświadczenia
li. Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
aj
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenie o posiadaniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
w zakresie realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę I doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz do
Integracji przedmiotu zamówienia z Innymi częściami systemu.
d) Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
ej Oświadczenie, że dostarczy dokumentację techniczną, niezbędną do integracji w
ciągu 30 dni od daty wyboru oferty, oraz w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania
umowy sprzętu analogicznego do dostarczonego w trybie użyczenia dla celów
Integracyjnych.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jest on zobowiązany do dostarczenia w
przeciągu 10 dni roboczych od terminu wybaw oferty następujących dokumentów:
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
a)
obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT III
pkt 5, Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów I technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym WY” 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.).
—

—

b)
wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z Informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

—____

przez nich czynności,
Informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków
c)
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (zdefiniowaną w art. 70 Prawa
bankowego Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na kwotę nie niższą niż
wysokość składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
d) Oświadczenie, że do dostarczonego przez niego towaru będzie dołączony oryginał
odbioru wojskowego GQA.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w formie oryglnału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku kopii należy udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego, oryginały
dokumentów do wglądu;
2) W przypadku dokumentów w języku innym niż Polski, Wykonawca na żądanIe
zamawiającego powinien przedstawić tłumaczenie przygotowane przez tłumacza
przysięgłego.
1 nie
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
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