SPRAWA NUMER: 5/UiSW/2010

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
podstawa: decyzja Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie
zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzęt wojskowy(dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z późń. zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 1123
86-300 GRUDZIĄDZ, ul. CZWARTAKÓW 1
faks /056/ 458 32 22
Adres internetowy: www.4rbm.pl
zaprasza do składania ofert na:
„DOSTAWĘ KABLI POLOWYCH DO SPRZETU ŁĄCZNOŚCI”
Nr referencyjny postępowania: 5/UiSW/2010
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu o wymagania
określone w Warunkach przetargu.
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty,
przedstawić Zamawiającemu, nie później niŜ na 6 dni przed terminem złoŜenia oferty,
aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych
Wykonawcy, a takŜe pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali Wykonawcę
w postępowaniu.
Informacje, o których mowa powyŜej, Wykonawca przedstawia na podstawie odpisu z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu /według postanowień Warunków przetargu/:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami prawa
oraz wymaganiami Zamawiającego Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą adekwatną
do przedmiotu zamówienia – produkcja lub obrót przedmiotu zamówienia objętego niniejszymi
warunkami przetargu). W tym celu Wykonawca dysponuje:
- aktualnym odpisem z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
- Koncesją MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot
zamówienia (Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. );
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykazu dostaw potwierdzającego, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
przedmiotowego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali naleŜycie co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia (kable polowe luzem i na bębnach ze zwijakami do sprzętu
łączności). Suma brutto wartości wszystkich dostaw wskazanych w Załączniku nr 5 do Warunków
przetargu musi odpowiadać co najmniej 70% wartości brutto składanej oferty. Wykonawca
zobowiązany jest podać w Wykazie wartości dostaw, daty ich wykonania i Odbiorców oraz
zobowiązany jest załączyć dokumenty wystawione przez Odbiorców do których były realizowane te
dostawy potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca
winien dysponować:
a) Informacją banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy wysokości wstępnej oferty cenowej, stanowiącej co najmniej 70% wartości
brutto złoŜonej oferty, wystawionej nie wcześniej niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert.
b) polisą lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co
najmniej 20% wartości brutto składanej oferty (art. 809 Kodeksu cywilnego).
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie
z Warunkami przetargu.
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ust. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia.
4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Dokumenty, o których mowa powyŜej muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upowaŜnione do jego
reprezentacji.
6. W przypadku kopii naleŜy udostępnić, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, oryginały dokumentów do
wglądu.
7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego i potwierdzone odpowiednio:
a) Zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
poz. 938);
b) Przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju Wykonawcy, za zgodność z prawem kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. Dodatkowy dokument, jaki Wykonawca składa wraz z ofertą: dokument lub certyfikat potwierdzający
spełnienie wymagań przez Wykonawcę w zakresie systemu zapewnienia jakości dostawy dla wojska,
o których stanowi AQAP 2110 (Allied Quality Assurance Publication – Publikacja Standaryzująca
Dotycząca Zapewnienia Jakości).
4. Kryterium oceny ofert wraz ze znaczeniem kryterium:
cena – 100% /najniŜsza cena/
5. Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: opłata za warunki
przetargu – sprawa nr 5/UiSW/2010) w wysokości 20,20 zł na konto:
NBP ODDZIAŁ OKREGOWY W BYDGOSZCZY
nr rachunku: 68 1010 1078 0092 0513 9120 0000
Warunki przetargu moŜna odebrać po złoŜeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu wniesienia
opłaty, osobiście w siedzibie Zamawiającego „KASA” w godz. 7-13 (przerwa 9.00-10.15) lub Zamawiający
prześle je na wskazany we wniosku adres – naleŜy wskazać we wniosku równieŜ nr NIP
/koszty przesyłki ponosi Wykonawca/.
1) W przypadku Ŝądania faktury za wniesioną opłatę Wykonawca obowiązany jest wystąpić ze stosownym
wnioskiem, podając dane niezbędne do jej wystawienia.
2) Zamawiający po otrzymaniu kserokopii dowodu wpłaty oraz informacji określonych w pkt 5 przekaŜe
Warunki przetargu, których posiadanie przez Wykonawcę będzie warunkiem koniecznym do
podejmowania czynności formalnoprawnych w postępowaniu.
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3) W przypadku nie wniesienia opłaty za warunki przetargu oraz niespełnienie wymogów określonych
w pkt 1 i 2 Zamawiający nie przyjmuje oferty.
6. Wymagany termin realizacji umowy: realizacja dostaw do 30.09.2010 r.
7. Ofertę, w formie pisemnej naleŜy złoŜyć: w Jednostce Wojskowej Nr 1123 – ul. Czwartaków 1,
86-300 Grudziądz 6 – Kancelaria jawna: bud. nr 1, pok. Nr 107 do dnia 18.06.2010 r. do godz. 8.30.
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres: 30 dni do terminu jej złoŜenia.
9. W przypadku gdy zostanie złoŜona jedna oferta odpowiadająca treści warunków przetargu, w celu
ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawcą w oparciu
o treść złoŜonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: 9.800,00 zł.
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania
umowy w wysokości: 10% wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
warunków przetargu.
13. Osoba upowaŜniona do kontaktów:
mjr Janusz CUPIAŁ – tel.: /56/ 458 32 18
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

/-/ DOWÓDCA
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