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.
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ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku z otrzymaną od wykonawców korespondencją w postępowaniu
nr referencyjny IU/413/IX-30/UZ!PRZ/USŁ/K1201 1 na remont główny śmigłowców typu
Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego
oraz remontem przekładni głównej i silników lotniczych informuję, że Zamawiający celem
umożliwienia wykonawcom należytego przygotowania oferty zmienia następujące zapisy
Warunków Przetargu:
1.

W części II zmienia się brzmienie pkt 1:
„1. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 30.11.2012 r., w tym:
1) wymagany termin realizacji umowy w 2011 roku: do dnia 30.11.2011 r.;
2) wymagany termin realizacji umowy w 2012 roku: do dnia 30.11.2012 r.”;
Wprowadza się w części II nową treść pkt 1 w brzmieniu:
„1. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 30.08.2013 r., w tym:
1) wymagany termin realizacji umowy w 2011 roku: do dnia 30.11.2011 r.;
2) wymagany termin realizacji umowy w 2012 roku: do dnia 30.11.2012 r.;
3) wymagany termin realizacji umowy w 2013 roku: do dnia 30.08.2013 r.”.

2.

W części VII zmienia się brzmienie pkt 4:
„4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Koperta musi zostać opatrzona napisem:
Oferta w przetargu na remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech
sztuk (nr postępowania IU/413/IX-30/UZ/PRZ/USŁ/K/2011) otworzyć w dniu
18.08.2011 r. „
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. W przypadku oferty
wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby
wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną.”;
—

—

Wprowadza się w części VII nową treść pkt 4 w brzmieniu:
„4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Koperta musi zostać opatrzona napisem:
„Oferta w przetargu na remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech
sztuk (nr postępowania IU/413/IX-30/UZ/PRZ/USIJK”2011) otworzyć w dniu
30.08.2011 r.”,
—

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. W przypadku oferty
wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną.”.
—

3.

W części X zmienia się brzmienie pkt 2:
„,2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2011 r. o godz. 9°°. (za termin
złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).”;
Wprowadza się w części X nową treść pkt 2 w brzmieniu:
„2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godz. 9°°. (za termin
złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).”

4.

Zmienia się brzmienie części XIV:
„XIV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2011 r. godz. 1000
Wykonawców.”
Wprowadza się nową treść części XIV w brzmieniu:
‚„XIV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2011 r. godz. 1000
Wykonawców.”.

5.

1

—

—

bez udziału

bez udziału

W załączniku nr 2 „WZÓR UMOWY” w 2 zmienia się brzmienie ust. 1 i 2:
„1. Wartość prac, objętych umową, określa się na łączną kwotę: brutto
zł,
(słownie
wartość
prac w danym roku
)„ z tego
realizacji niniejszej umowy określa się odpowiednio:
1) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcach), na łączną
kwotę brutto
zł. (słownie
złotych);
2) w 2012 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcach),
na łączną kwotę brutto
zł. (słowniern
złotych).
Należność
2.
za wykonaną usługę remontu sprzętu, tj. za przedmiot zamówienia
określony w 1 ust. 1, ustalono według cen i terminów wykonania etapów części
umowy uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszej umowie
zgodnie z „Harrnonogramem wykonania remontu głównego śmigłowców Mi-2”
stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy, z tego za poszczególne egzemplarze
sprzętu:
1) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5350, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł, (słownie
złotych);
2) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 3727, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł, (słowniern
złotych);
3) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5247, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł, (słowniern
złotych);
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4)

śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5341, za kwotę brutto
zł (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (pozostałe
% wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł, (słownie
złotych).”;
....

Wprowadza się w zahczniku nr 2 „WZÓR UMOWY” do Warunków Przetargu w 2
nową treść ust. 1 i 2, w brzmieniu:
„1. Wartość prac, objętych umową, określa się na łączną kwotę: brutto
zł,
(słownie
)„ z tego wartość prac w danym roku
realizacji niniejszej umowy określa się odpowiednio:
1) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcach), na łączną
kwotę brutto
zł. (słowiiie
złotych);
2) w 2012 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcach), na łączną
kwotę brutto
zł. (słowniern
złotych).
3) w 2013 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcach),
na łączną kwotę brutto
zł. (słownie:
złotych).
2. Należność za wykonaną usługę remontu sprzętu, tj. za przedmiot zamówienia
określony w
1 ust. 1, ustalono według cen i terminów wykonania etapów części
umowy uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszej umowie
zgodnie z „Harmonogramem wykonania remontu głównego śmigłowców Mi-2”
stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy
, z tego za poszczególne egzemplarze
2
sprzętu:
1) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5350, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
c) w 2013 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł. (słownie
złotych).
2) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 3727, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
c) w 2013 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł. (słowniern
złotych).
3) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5247, za kwotę brutto
zł, (słownie:
zł), z tego:
a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
c) w 2013 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł. (słownie
złotych).
4) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5341, za kwotę brutto
zł (słownie:
zł), z tego:
2
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a) w 2011 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słowniern
złotych);
b) w 2012 roku część stanowiącą (.... % wartości prac na śmigłowcu), na kwotę
brutto
zł, (słownie
złotych);
c) w 2013 roku część stanowiącą (pozostałe .... % wartości prac na śmigłowcu),
na kwotę brutto
zł. (słownie
złotych).”.
6.

W zalączniku nr 2 .„WZÓR UMOWY” w 4 zmienia się brzmienie ust. 1:
„1. Termin wykonania umowy do dnia 30.11.2012 r.
, z tego:
3
1) w 2011 roku do dnia 30.11.2011 r.;
2) w 2012 roku do dnia 30.11.2012 r.;”;
Wprowadza się w załączniku nr 2 „WZÓR UMOWY” w
w brzmieniu:
„l. Termin wykonania umowy do dnia 30.08.2013 r.
, z tego:
3
1) w 2011 roku do dnia 30.11.2011 r.;
2) w 2012 roku do dnia 30.11.2012 r.;
3) w 2013 roku do dnia 30.08.2013 r.”.

7.

4 nową treść ust. 1,

W załączniku nr 2 „WZÓR UMOWY” w 8 zmienia się brzmienie ust. 2 i 3:
„.2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będzie w latach
2011 — 2012 zgodnie z
9, po terminach wykonania etapów umowy i remontów
poszczególnych egzemplarzy sprzętu określonych w „Harmonogramie wykonania
remontu głównego śmigłowców Mi-2” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
.
1
3. Wykonawca. pod rygorem zastosowania 13, najpóźniej do dnia 07 grudnia danego
roku realizacji umowy w latach 2011 i 2012, zobowiązany jest przedłożyć do:
1) Inspektoratu Uzbrojenia:
a) oryginał faktury VAT, która będzie określała numer i przedmiot umowy oraz
numer załącznika i pozycję „Harmonogramu wykonania remontu głównego
śmigłowców Mi-2”, dla której ustalona została wartość i termin realizacji
Etapu danego egzemplarza sprzętu. Faktura wystawiana przy odbiorze
końcowym sprzętu musi zawierać rozliczenie wszystkich faktur cząstkowych,
w formie załącznika, dotyczących danego sprzętu;
b) protokół odbioru technicznego sprzętu po remoncie, o którym mowa w 5
ust. 5 pkt 2);
c) protokół przyjęcia-przekazania sprzętu po remoncie, o którym mowa w 5 ust.
5 pkt. 4);
d) kopię upoważnienia przedstawiciela Odbiorcy do dokonania odbioru sprzętu
po remoncie.
Uwaga!
W przypadku nabycia wewnqtrzwspólnotowego dodatkowo muszą być spełnione
niżej wymienione wymagania:
1. Na fakturze musi być umieszczony nr kodu towaru, zgodnie z kodem
określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN), stanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia Rady EWG nr 2658/8 7 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy Celnej
(Dz. U WE L256 z dnia 7 września 1987 r.),
2. Faktura musi być wystawiona w języku polskim lub powinna mieć załączone
tłumaczenie nazw zakupionego asortymentu,

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 „Formularz ofertowy” do Warunków Przetargu”.
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Termin wystawienia faktury musi być zsynchronizowany z terminem realizacji
dostawy lub Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania
faktury (faksem) z informacją o planowanym terminie dokonania dostaw
przedmiotu umowy.
Odbiorcy kserokopię faktury wystawianej przy odbiorze końcowym sprzętu,
o której mowa w pkt 1) lit. a).”;
3.

2)

—

Wprowadza się w załączniku nr 2 „,WZÓR UMOWY” w 8 nową treść ust. 2 i 3,
w brzmieniu:
‚„2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będzie w latach
2013 zgodnie z
2011
9, po terminach wykonania etapów umowy i remontów
poszczególnych egzemplarzy sprzętu określonych w „Harmonogramie wykonania
remontu głównego śmigłowców Mi-2” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
.
1
3. Wykonawca, pod rygorem zastosowania 13, najpóźniej do dnia 15 grudnia danego
roku w części dotyczącej realizacji umowy w latach 2011 i 2012 oraz do dnia 30
września 2013 roku w części dotyczącej realizacji umowy w 2013 roku, zobowiązany
jest przedłożyć do:
1) Inspektoratu Uzbrojenia:
a) oryginał faktury VAT, która będzie określała numer i przedmiot umowy oraz
numer załącznika i pozycję „Harmonogramu wykonania remontu głównego
śmigłowców Mi-2”, dla której ustalona została wartość i termin realizacji
Etapu danego egzemplarza sprzętu. Faktura wystawiana przy odbiorze
końcowym sprzętu musi zawierać rozliczenie wszystkich faktur cząstkowych,
w formie załącznika, dotyczących danego sprzętu;
b) protokół odbioru technicznego sprzętu po remoncie, o którym mowa w 5
ust. 5 pkt 2);
c) protokół przyjęcia-przekazania sprzętu po remoncie, o którym mowa w 5 ust.
5 pkt. 4);
d) kopię upoważnienia przedstawiciela Odbiorcy do dokonania odbioru sprzętu
po remoncie.
Uwaga!
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego dodatkowo muszą być spełnione
niżej wymienione wymagania.
1. Na fakturze musi być umieszczony nr kodu towaru, zgodnie z kodem
określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN), stanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia Rady EWG nr 2658/8 7 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfj” Celnej
(Dz. U WE L256 z dnia 7 września 1987 r.),
2. Faktura musi być wystawiona w języku polskim lub powinna mieć załączone
tłumaczenie nazw zakupionego asortymentu,
3. Termin wystawienia faktury musi być zsynchronizowany z terminem realizacji
dostawy lub Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania
faktury (faksem) z informacją o planowanym terminie dokonania dostaw
przedmiotu umowy.
2) Odbiorcy kserokopię faktury wystawianej przy odbiorze końcowym sprzętu, o
której mowa w pkt 1) lit. a).”.
—

—

W załączniku nr 7 w pkt. 5.1 „Dane uzupełniające do wyrobów i usług
w wierszu Lp. 17 brzmienie w kolumnie „Wyszczególnienie”:

8.

...„

zmienia się

„„

17.

Termin realizacji

05.12.2012 r. zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
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Wprowadza się w załączniku nr 7 w pkt. 5.1 ‚Dane uzupełniające do wyrobów i usług
w wierszu 17 w kolumnie „Wyszczególnienie”, w brzmieniu:
17.

9.

Termin realizacji

30.08.2013 r. zgodnie z przedstawionym harmonogramem
remontu śmigłowców Mi-2.

Skreśla się załącznik nr 1 „Wzór formularza ofertowego”.
Wprowadza się nowy załącznik nr 1 „Wzór formularza ofertowego” do Warunków
Przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

10. Skreśla się załącznik nr 3 „Wzór Gwarancja przetargowa (wadium)”.
Wprowadza się nowy załącznik nr 3 „Wzór Gwarancja przetargowa (wadium)” do
Warunków Przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik nr 2 do niniejszego
pisma.
11. Skreśla się załącznik nr 8 „Wzór Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania
umowy”.
Wprowadza się nowy załącznik nr 8 „Wzór Gwarancja zabezpieczenia należytego
wykonania umowy” do Warunków Przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik
nr 3 do niniejszego pisma.
Niniejsze pismo stanowi integralną część „Warunków przetargu”.
Załgczniki: 3 na 18 ark.
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3

—

—

—

załącznik nr 1 do Warunków Przetargu

—

załącznik nr 3 do Warunków Przetargu
załącznik nr 8 do Warunków Przetargu

—

—

na 10 ark.
na 4 ark.
na 4 ark.

PRZEWODNICZĄ

KOMISJI

7
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Załącznik nr 1
do Warunków Przetargu
WYKONAWCA
(pieczęć)

SKARB PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA
-

•
•
•

nr teł. 022 6879322
nr fax. 022 6873444
e-mail: iu.stlotmon.goy.pl
WWW.tU.Wp.mil.pl

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
W związku z ogłoszeniem postępowania nr IU/41311X-3OIUZIPRZIUSŁJK/2011
prowadzonym w trybie przetargowym na:
remont główny śmiglowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz z wyposażeniem,
z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej
i silników lotniczych
1.

Informacja o Wykonawcy:
I
1) zatrudnieniern
pracowników;
2) roczny obrót / bilans * wynosi
3) inne przedsiębiorstwa posiadają

euro
;
2
% udziałów I akcji* Wykonawcy.

2.

Wykaz informacji nie podlegających ujawnieniu:
1) na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych innych tajemnic ustawowo
chronionych:
a)
2) na podstawie ustawy
(wskazać akt prawny):
a)
3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl postanowień art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.):
a)

3.

Oferujemy realizację umowy za kwotę ogółem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%„ kwota
zł
(słownie
zł),
z tego według pkt. 5 „Harmonogram wykonania remontu głównego śmigłowców Mi-2”
oferujemy realizację umowy w latach 2011, 2012 i 2013 odpowiednio:
1) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcach, za kwotę ogółem:
netto
zł (słownie
zł),
....

*

2

Określić ilość pracowników
Niepotrzebne skreślić
Określić według kursu waluty na dzień sporządzania oferty
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brutto
zł (słowniern
zł), w tym VAT
kwota
zł (słownie
zł),
2) w 2012 roku część stanowiącą (wpisać od 45 % do 50 %) wartości prac na
śmigłowcach, za kwotę ogółem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słowniern
zł), w tym VAT
%„
kwota
zł (słowniern
zł);
3) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcach,
za kwotę ogółem:
netto
zł (słowniern
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%„
kwota
zł (słownie
zł);
W tym oferujemy realizację umowy według pkt. 5 „Harmonogram wykonania remontu
głównego śmigłowców Mi-2” w latach 2011, 2012 i 2013 na poszczególnych
śmigłowcach:
1) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5350 za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%„
kwota
zł (słowniern
zł),
w tym:
a) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł),
b) w 2012 roku część stanowiącą
% (wpisać od 45 % do 50 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł),
c) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcu,
za kwotę razem:
netto
zł (słowniern
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł),
2) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 3727 za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie
zł), w tym VAT
%„
kwota
zł (słownie
zł),
w tym:
a) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słowniern
zł), w tym VAT
kwota
zł (słownie
zł);
b) w 2012 roku część stanowiącą
% (wpisać od 45 % do 50 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto
zł (słownie
zł),
brutto
zł (słownie:
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł),
.

.

.

....

....

...

....

...

....

...

....

...

....

...

Nr referencyjny: IU/413/IX-30/UZ/PRZ/USŁ/K1201 1

2

c) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcu,
za kwotę razem:
netto”
zł (słownie”
zł),
brutto”
zł (słownie”
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł);
3) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5247 za kwotę razem:
netto
zł (słownie”
zł),
brutto
zł (słownie”
zł), w tym VAT
%„
kwota
zł (słownie”
zł),
w tym:
a) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto”
zł (słownie”
zł),
brutto:
zł (słownie”
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł);
b) w 2012 roku część stanowiącą
% (wpisać od 45 % do 50 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto”
zł (słownie”
zł),
brutto”
zł (słownie”
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł);
c) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcu,
za kwotę:
netto:
zł (słownie”
zł),
brutto”
zł (słownie”
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł);
4) śmigłowiec Mi-2 nr kadłubowy 5341 za kwotę razem:
netto
zł (słownie”
zł),
brutto
zł (słownie”
zł), w tym VAT
kwota
zł (słownie”
zł),
w tym:
a) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto”,,,,,,,,,.. zł (słownie”.
zł),
brutto”,,.,..,,,,,, zł (słownie”.
%
zł), w tym VAT
kwota
zł (słownie
zł);
b) w 2012 roku część stanowiącą
% (wpisać od 45 % do 50 %) wartości prac na
śmigłowcu, za kwotę razem:
netto”,,,,,.,,,.. zł (słownie”.
zł),
brutto”,,,,..,,.,,, zł (słownie”.
zł), w tym VAT
%
kwota
zł (słownie
zł);
c) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcu,
za kwotę razem:
netto”,.,,,,.,,,, zł (słownie”.
zł),
brutto”,.,,,,.,.,,, zł (słownie”.
zł), w tym VAT
%
zł (słownie
zł),
UWAGI:
W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany
wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek. Przy wyliczeniu kwot stosować
zasadę zaokrąglania do groszy każdej pozycji, będącej przedmiotem oferty.
....
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2.

W przypadku złożenia w aukcji elektronicznej niższej oferty na całość zadania, ceny
cząstkowe poszczególnych elementów oferty zostaną zmniejszone proporcjonalnie.

4.

Oferta obejmuje: remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni
głównej i silników lotniczych w asortymencie i ilościach zgodnie z zahcznikiem nr 7 do
„Warunków przetargu”, w tym odpowiednio według aktualnej dokumentacji:
1) remont główny śmigłowca M-2 wraz z jego wyposażeniem zostanie przeprowadzony
zgodnie z dokumentacją
(podać dokładną nazwę i nr dokumentacji)
zatwierdzoną przez
(podać dokładną nazwę organu zatwierdzającego).
2) przedłużenie resursu technicznego śmigłowca Mi-2 przeprowadzone zostanie zgodnie
z dokumentacją
(podać dokładną nazwę i nr dokumentacji) zatwierdzoną
przez
(podać dokładną nazwę organu zatwierdzającego).
3) remont silników lotniczych GTD-350 zostanie przeprowadzony zgodnie
z dokumentacją
(podać dokładną nazwę i nr dokumentacji) zatwierdzoną
przez
(podać dokładną nazwę organu zatwierdzającego).
4) remont przekładni głównej WR-2 zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentacją
(podać dokładną nazwę i nr dokumentacji) zatwierdzoną przez
(podać
dokładną nazwę organu zatwierdzającego).

5.

Umowę zrealizujemy w terminie do dnia
(wpisać datę maksymalnie do
30.08.2013 r.), z tego zrealizujemy zgodnie z pkt. 3 w latach 2011, 2012 i 2013
odpowiednio:
1) w 2011 roku część stanowiącą
% (wpisać od 35 % do 40 %) wartości prac na
śmigłowcach, do dnia
(wpisać datę maksymalnie do 30.11.2011 r.),
2) w 2012 roku część stanowiącą
% (wpisać od 45 96 do 50 %) wartości prac na
śmigłowcach, do dnia
(wpisać datę maksymalnie do 30.11.2011 r.),
3) w 2013 roku część stanowiącą pozostałe
% wartości prac na śmigłowcach do
dnia
(wpisać datę maksymalnie do 30.08.2013 r.),
W tym oferujemy terminy realizacji etapów umowy, tj. terminy wykonania remontów
poszczególnych egzemplarzy sprzętu i etapów remontu sprzętu według harmonogramu:
....

....

....

HARMONOGRAM
wykonania remontu głównego śmi łowców Mi-2
Lp.

Asortyment
Remont główny śmigłowca typu Mi-2 wraz
wyposażeniem, z przedłużeniem resursu tech
z
nicznego oraz remontem przekładni głównej
WR-2 i silników lotniczych GTD-350, w tym:
Remont główny śmigłowca typu Mi-2 wraz
wyposażeniem, z przedłużeniem resursu techz
nicznego oraz remontem przekładni głównej
WR-2 i silników lotniczych GTD-350, w tym:
W 201 I r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 35 % do 40 %) warto
prac na śmigłowcu przyjęcie śmigłowca
ści
do remontu, demontaż podzespołów i agrega
tów oraz weryfikacja, zakup agregatów,
podzespołów i materiałów, w tym:
Etap I przyjęcie śmigłowca do remontu
Etap II demontaż podzespołów i agregatów
oraz weryfikacja.

Ilość /
nr fabr.
(kadł.)

.

Cena jedn.
brutto
[w zł]

Wartość
brutto
[w zł]

Termin
realizacji
etapu / części
umowy

5350

....

—

1.1.1
I•I 2

—

—
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Ilość /

Lp.

Asortyment

nr fabr.
(kadi.)

.

Cena jedn.
brutto
[w zł]

Wartość
brutto
[w zi]

Termin
realizacji
etapu / części
umowy

Etap III zakup agregatów, podzespołów
i materiałów.
W 2012 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 45 % do 50 %) warto
ści prac na śmigłowcu całkowity demontaż
śmigłowca, remont agregatów i płatowca, reali
zacja czynności ujętych w biuletynach a nie
wskazanych w innych częściach etapów,
remont przekładni głównej WR-2, remont
silników lotniczych 2 szt., zakup agregatów
i usług remontowych, montaż podzespołów
i agregatów, sprawdzenie i regulacja, malo
wanie,wtym:
Etap IV całkowity demontaż śmigłowca,
remont agregatów i płatowca, realizacja czyn
ności ujętych w biuletynach a nie wskazanych
w innych częściach etapów.
—

•

....

—

I .2

—

I 2 1

2 2

Etap V remont silników lotniczych GTD-350
2 szt. i remont przekładni głównej WR-2.
Etap VI zakup agregatów i usług remon
towych nie wskazanych w innych częściach
etapów. (wpisać zakres prac)
Etap VII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, malowanie. (wpisać
zakres prac)
W 2013 r. część stanowiąca pozostałe
%
wartości prac na śmigłowcu montaż podzes
połów i agregatów, sprawdzenie i regulacja,
przedłużenie resursu technicznego śmigłowca,
montaż koficowy śmigłowca, próby naziemne,
obloty, przekazanie śmigłowca odbiorcy,
w tym:
Etap VIII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, montaż końcowy
śmigłowca. (wpisać zakres prac)
Etap IX przedłużenie resursu technicznego
śmigłowca.
—

-

—

1.2.3

—

1.2.4

....

—

1.3

—

1.3.1

1 3 2
1 3 3

2

—

Etap X próby naziemne, obloty i przekazanie
śmigłowca odbiorcy.
—

Remont główny śmigłowca typu Mi-2 wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej
WR-2 i silników lotniczych GID-350, w tym:
W 201 I r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 35 % do 40 %) wartości prac na śmigłowcu przyjęcie śmigłowca
do remontu, demontaż podzespołów i agrega
tów oraz weryfikacja, zakup agregatów,
podzespołów i materiałów, w tym:

3727

....

2 1

—

2.1.1

Etap I

2 I 2

Etap II demontaż podzespołów i agregatów
oraz weryfikacja.

2 1 3

—

przyjęcie śmigłowca do remontu

—

Etap III

—

zakup agregatów, podzespołów

i materiałów.
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Lp.

Hość /
nr fabr.
(kadi.)

Asortyment
W 2012 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 45 % do 50 %) warto
ści prac na śmigłowcu całkowity demontaż
śmigłowca, remont agregatów i płatowca, reali
zacja czynności ujętych w biuletynach a nie
wskazanych w innych częściach etapów,
remont przekładni głównej WR-2, remont
silników lotniczych 2 szt., zakup agregatów
i usług remontowych, montaż podzespołów
i agregatów, sprawdzenie i regulacja, malo
wanie, w tym:
Etap IV całkowity demontaż śmigłowca,
remont agregatów i płatowca, realizacja czyn
ności ujętych w biuletynach a nie wskazanych
w iiinych częściach etapów.
Etap V remont silników lotniczych GTD-350
2 szt. i remont przekładni głównej WR-2.
Etap VI zakup agregatów i usług remon
towych nie wskazanych w innych częściach
etapów. (wpisać zakres prac)
Etap VII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, malowanie. (wpisać
zakres prac)
W 2013 r. część stanowiąca pozostałe
%
wartości prac na śmigłowcu montaż podzes
połów i agregatów, sprawdzenie i regulacja,
przedłużenie resursu technicznego śmigłowca,
montaż końcowy śmigłowca, próby naziemne,
obloty, przekazanie śmigłowca odbiorcy,
w tym:
Etap VIII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, montaż końcowy
śmigłowca. (wpisać zakres prac)
Etap IX przedłużenie resursu technicznego
śmigłowca.
Etap X próby naziemne, obloty i przekazanie
śmigłowca odbiorcy.
Remont główny śmigłowca typu Mi-2 wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej
WR-2 i silników lotniczych GTD-350, w tym:
W 201 1 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 35 % do 40 %) wartości prac na śmigłowcu przyjęcie śmigłowca
do remontu, demontaż podzespołów i agrega
tów oraz weryfikacja, zakup agregatów,
podzespołów i materiałów, w tym:

.

Cena jedn.
brutto
[w zł]

Wartość
brutto
[w zł]

Termin
realizacji
eLapuI częci

umowy

....

—

2.2

—

22 1

222

—

-

—

2.2.3

—

2.2.4

....

—

2.3

—

2.3.1
232
.

23 3
.

—

—

5247

....

3 1

3.1.1
3• 2
1 3
32

—

Etap I

—

przyjęcie śmigłowca do remontu

Etap II demontaż podzespołów i agregatów
oraz weryfikacja.
Etap III zakup agregatów, podzespołów
i materiałów.
W 2012 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 45 % do 50 %) warto—

—

....
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Lp.

Ilość I
nr fabr.
(kadi.)

Asortyment

.

Cena jedn.
brutto

Wartość
brutto
[w zł]

Termin
realizacji
etapu czę ci
umowy

ści prac na śmigłowcu całkowity demontaż
śmigłowca, remont agregatów i płatowca, reali
zacja czynności ujętych w biuletynach a nie
wskazanych w innych częściach etapów,
remont przekładni głównej WR-2, remont
silników lotniczych 2 szt., zakup agregatów
i usług remontowych, montaż podzespołów
i agregatów, sprawdzenie i regulacja, malo
wanie, w tym:
Etap IV całkowity demontaż śmigłowca,
remont agregatów i płatowca, realizacja czyn
ności ujętych w biuletynach a nie wskazanych
w innych częściach etapów.
Etap V remont silników lotniczych GTD-350
2 szt. i remont przekładni głównej WR-2.
Etap VI zakup agregatów i usług remon
towych nie wskazanych w innych częściach
etapów. (wpisać zakres prac)
Etap VII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, malowanie. (wpisać
zakres prac)
W 2013 r. część stanowiąca pozostałe
wartości prac na śmigłowcu montaż podzes
połów i agregatów, sprawdzenie i regulacja,
przedłużenie resursu technicznego śmigłowca,
montaż końcowy śmigłowca, próby naziemne,
obloty, przekazanie śmigłowca odbiorcy,
w tym:
Etap VIII montaż podzespołów i agregatów,
sprawdzenie i regulacja, montaż końcowy
śmigłowca. (wpisać zakres prac)
Etap IX przedłużenie resursu technicznego
śmigłowca.
—

I

„
2

3 22
•

„

—

-

—

3.2.3

—

3.2.4

....

—

3.3

—

3.3.1

3 3 2
.

—

Etap X próby naziemne, obloty i przekazanie
śmigłowca odbiorcy.
Remont główny śmigłowca typu Mi-2 wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej
WR-2 i silników lotniczych GTD-350, w tym:
W 2011 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 35 % do 40 %) wartości prac na śmigłowcu przyjęcie śmigłowca
do remontu, demontaż podzespołów i agrega
tów oraz weryfikacja, zakup agregatów,
podzespołów i materiałów, w tym:
—

.

5341

....

—

4.1 I

Etap I

4 I 2

Etap II demontaż podzespołów i agregatów
oraz weryfikacja.

.

„

4 1 3
•

„

—

przyjęcie śmigłowca do remontu

—

Etap III zakup agregatów, podzespołów
i materiałów.
—

W 2012 r. część stanowiąca
% (wpisać
wartość z przedziału od 45 % do 50 %) warto
ści prac na śmigłowcu całkowity demontaż
śmigłowca, remont agregatów i płatowca, reali....

4 2

—
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Lp.

Ilość I
nr fabr.
(kadi.)

Asortyment

.

Cena jedn.
brutto
[w zł]

Wartość

brutto
[w zł]

Termin
realizacji
etapu czę ci
umowy

zacja czynności ujętych w biuletynach a nie
wskazanych w innych częściach etapów,
remont przekładni głównej WR-2, remont
silników lotniczych 2 szt., zakup agregatów
i usług remontowych, montaż podzespołów
i agregatów, sprawdzenie i regulacja, malo
wanie, w tym:
Etap IV

4•2 I

4

„

2 2

—

całkowity demontaż śmigłowca,

i płatowca, realizacja czyn
ności ujętych w biuletynach a nie wskazanych
w innych częściach etapów.
remont agregatów

Etap V
-

2 szt.

remont silników lotniczych GTD-350

—

i

remont przekładni głównej WR-2.

4.2.3

Etap VI zakup agregatów i usług remon
towych nie wskazanych w imych częściach
etapów. (wpisać zakres prac)

4.2.4

sprawdzenie

—

Etap VII

—

i

montaż podzespołów

i

agregatów,

regulacja, malowanie. (wpisać

zakres prac)
W 2013 r. część stanowiąca pozostałe
wartości prac na śmigłowcu

—

....

%

montaż podzes

i agregatów, sprawdzenie i regulacja,
przedłużenie resursu technicznego śmigłowca,
montaż końcowy śmigłowca, próby naziemne,
obloty, przekazanie śmigłowca odbiorcy,
połów

4.3

w tym:
Etap VIII
4.3.1

—

i agregatów,
koficowy

montaż podzespołów

sprawdzenie

i

regulacja, montaż

śmigłowca. (wpisać zakres prac)

43

2

Etap IX

—

przedłużenie resursu technicznego

śmigłowca.
Etap

X

—

próby naziemne, obloty

i

przekazanie

śmigłowca odbiorcy.

UWAGA! (Należy wpisać oferowane dane wpustych rubrykach tabeli)
6. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu i akceptujemy ich postanowienia;
2) w świetle 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 późniejszymi zmianami):
przedmiot zamówienia wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownej
a)
*;
koncesji WT
ust
przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę stosownej
b)
koncesji*;
3) posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację
umowy;
5) zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia
(dotyczy Wykonawców występujących wspólnie)*;
6) czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w „Warunkach przetargu”
tj. przez 60 dni;
—

„
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7) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami umowy i zawartymi w niej
warunkami płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń;
8) w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. o niektórych umowach
kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 903 ze późn. zm.):
w wykonaniu zamówienia uczestniczy (uczestniczą) dostawca zagraniczny
(dostawcy zagraniczni) wykaz dostawców zagranicznych i dokonanych przez
nich dostaw lub usług stanowi załącznik do niniej szej oferty i w przypadku, gdy
na jakimkolwiek etapie realizacji umowy wartość importowanego, w okresie
trzech kolejnych lat, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia lub
sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
wyprodukowanego lub wytworzonego poza jej terytorium, od jednego dostawcy
zagranicznego, przekroczy kwotę 5 mln euro wówczas nałożymy na tego
dostawcę obowiązek zawarcia umowy kompensacyjnej (offsetowej) na zasadach
określonych w powyższej ustawie*;
w wykonaniu zamówienia nie uczestniczy dostawca zagraniczny*,
9) osobą uprawnioną do składania ofert w aukcji elektronicznej jest:
—

—

—

(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):

10)

osobami uprawnionymi do podpisania umowy

są:

(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):
(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):

li)

osobami upoważnionymi do negocjacji (na zasadach określonych w części XVI
pkt 16 „Warunków Przetargu”) są:
(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):
(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko):

7.

Oświadczamy, że na wyremontowany sprzęt udzielimy gwarancji na zasadach
określonych w dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż na bezwarunkową pracę
(minimum 24)
sprzętu w czasie
(minimum 200) godzin pracy i w okresie
miesięcy od daty dostawy.

8.

Zobowiązujemy się
na określonych w
przez Zamawiającego.

9.

—

do zawarcia umowy
w przypadku wyboru naszej oferty
niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
—

Załączniki do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
3) koncesje w myśl ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.), w zakresie określonym w WT V
załącznika nr 2
Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym WT” do rozporządzenia Rady Ministrów z 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 wymagana jest
„

—
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4)
5)
6)
7)

8)
7)
8)
9)
10)
11)

koncesja (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1625),
zezwolenia (jeżeli sąwymagane)*,
licencje (jeżeli sąwymagane)*,
umowa o wspólnym występowaniu Wykonawców (jeżeli zachodzi taka okoliczność)*,
pełnomocnictwa (jeżeli są stosowane)*,
upoważnienie (z nr referencyjnym postępowania) Wykonawców do reprezentowania,
wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie podlegających
ujawnieniu (jeżeli występuja)*,
wykaz podmiotów, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
umowy (jeżeli występuja)*,
wykaz podmiotów zagranicznych uczestniczących w realizacji zamówienia (jeżeli
występują)*,
oświadczenie o ustanowieniu reprezentacji w aukcji elektronicznej,
inne
(jeżeli są niezbędne według Wykonawcy)*.
(miejscowość, data)

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

*

niepotrzebne skreślić

Nr referencyjny: IU/413/IX-3OIUZ/PRZ/USŁ/K1201 1

10

Nr referencyjny 1U413/IX-/30/UZ/PRZ/USŁ/K/201 1

Zahicznik nr 3
do Warunków Przetargu

GWARANCJA PRZETARGOWA
(WADIUM)

GWARANT:
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.)

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:
SKARB PAŃSTWA

-

INSPEKTORAT UZBROJENIA

Adres: Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA

ZOBOWIĄZANY:
(Nazwa Wykonawcy)

Zwany dalej również Klientem
Wiadomo nam, że nasz Klient zwany dalej również Zobowiązanym, bierze udział
w postępowaniu przetargowym nr referencyjny IU/413/IX-30/UZ/PRZ/USŁ/K/201 1 na
usługę: remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej
i silników lotniczych, prowadzonym przez Zamawiającego, jak również to, że warunkiem
złożenia ważnej oferty przez Zobowiązanego jest wymóg wniesienia wadium jak to określono
w Części X „Zaproszenia do składania ofert ostatecznych”.
W związku z powyższym oraz działając zgodnie z otrzymanym zleceniem
wystawiamy niniejszą gwarancję, co potwierdzamy stosownym podpisem.
*1
1.

Niniejsza gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zobowiązanego do wniesienia wadium
w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego na usługę: remont
główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz z wyposażeniem,
z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem przekładni głównej i silników
lotniczych.

2.

Bank (Instytucja Finansowa, Zakład Ubezpieczeń)
z siedzibą w
zwany dalej Gwarantem, zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Skarbu Państwa
Inspektoratu Uzbrojenia, zwanego dalej Benefkjentem, na pierwsze pisemne wezwanie
Beneficjenta kwoty do wysokości
(słownie
)„ która to
kwota stanowi górny limit odpowiedzialności Gwaranta.

—

1
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3.

Gwarancja niniejsza jest ważna od dnia
do dnia
i wygasa samoistnie
oraz całkowicie, gdyby żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 2
ust. 1 nie zostało nam doręczone w tym terminie, w godzinach pracy Gwaranta.

4.

Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo upływu terminu, o którym mowa
w ust. 3 w przypadku, gdy Beneficjent z niezawinionych przyczyn nie mógł skutecznie
doręczyć Gwarantowi wezwania do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego
wezwania.

1.

Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant zobowiązuje się do zapłaty w terminie 14
dni od dnia otrzymania od Beneficjenta pisemnego wezwania do zapłaty, które zawierać
będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że zaistniało
przynajmniej jedno z określonych zdarzeń, tj.:
1)

Zobowiązany odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)

Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,

3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Zobowiązanego.

2.

Wypłata przez Gwaranta żądanej kwoty nastąpi bez konieczności przedstawiania przez
Beneficjenta dowodów, podstaw lub powodów żądania w oświadczeniu, poza
zaistnieniem któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 1 pkt. l-3.

1.

Należności, o których mowa w
1 ust 2 powstałe z tytułu, o którym mowa
w 2 ust. 1, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu dni)
od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w 10 adres, pierwszego pisemnego
wezwania do zapłaty na wskazany w żądaniu numer rachunku bankowego Beneficjenta.

2.

Beneficjent nie jest zobowiązany żądać od Zobowiązanego zapłaty kwoty (kwot), której
(których) żąda od Gwaranta.

Tryb realizacji niniejszej gwarancji jest następujący:
1) żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa
w 7, zgodnie z zasadami określonymi w pełnomocnictwach, o których mowa w 7;
2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, o którym mowa w 2 ust. 1 i będzie
wskazywać nr konta rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w 3 ust. 1,
na które należy przelać żądaną kwotę;
3) żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie podanym w 1 ust.3.

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
1)

nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminu określonego
w 1 ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 4;
2
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2)

pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszej Gwarancji przed upływem terminu jej obowiązywania;

3)

otrzymania przez Gwaranta od Beneficjenta oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu
Zobowiązanego przez Beneficjenta z wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja
zabezpiecza przed upływem terminów obowiązywania Gwarancji.

1.

Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania
sporów powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa
polskiego.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Niniejsza Gwarancja została wystawiona w języku polskim. Zmiany Gwarancji będą
również wystawiane w języku polskim i wymagają pod rygorem nieważności pisemnej
zgody Beneficjenta podpisanej przez osobę, o której mowa w 7, działającej zgodnie
z zasadami określonymi w pełnomocnictwach określonych w 7.

4.

Postanowienia ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań,
informacji oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami
wynikającymi z niniejszej gwarancji.

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej Gwarancji w imieniu
Beneficjenta uprawnione są osoby, które są pracownikami lub pełnią służbę w Inspektoracie
Uzbrojenia i posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.
*8
Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.
*9
Niniejszą gwarancję sporządzono w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach, po jednym dla
Gwaranta, Beneficjenta i Zobowiązanego.

* 10
1.

Adresy korespondencyjne:
1)

dla Beneficjenta:
Inspektorat Uzbrojenia
OO-909 Warszawa, ul. KrólewskalJ7,
nr fax 022 6873444, nr tel. 022 6879322

2)

dla Gwaranta”

3
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dla Zobowiązanego

Zobowiązany, Gwarant i Beneficjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego
poinformowania, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1.

„dnia
(Miejscowość)

Pieczęć i podpis Gwaranta

4
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GWARANCJA
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANT:
(Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.)

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:
SKARB PAŃSTWA

-

INSPEKTORAT UZBROJENIA

Adres: Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA

ZOBOWIĄZANY:
(Nazwa Wykonawcy)

*1
1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy
nr IU/413/IX-30/UZ/PRZ/USŁ/K!201 1 na usługę remont główny śmigłowców typu Mi-2
w liczbie czterech sztuk wraz z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego
oraz remontem przekładni głównej i silników lotniczych, jaka będzie zawarta
w Warszawie w dniu
pomiędzy Zamawiającym i Zobowiązanym, zwanej dalej
„Umową”.
2.

Bank (Instytucja Finansowa, Zakład Ubezpieczeń)
zwany
z siedzibą w
dalej Gwarantem, na wniosek
zwanego dalej Zobowiązanym, zobowiązuje
się do wypłacenia na rzecz Skarbu Państwa Inspektoratu Uzbrojenia, zwanego dalej
Beneficjentem, na pierwsze pisemne wezwanie kwoty do wysokości
(słownie:
stanowiącej
zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, która to
)„
kwota stanowi górny limit odpowiedzialności Gwaranta.
„

„

—

3.

Gwarancja niniejsza jest ważna od dnia
do dnia
z zastrzeżeniem ust. 4,
i wygasa przed tym terminem tylko w wypadku wcześniejszego, prawidłowego
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez Zobowiązanego lub
wcześniejszego zwolnienia Zobowiązanego z zobowiązań przez Beneficjenta.

4.

Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo upływu terminu, o którym mowa
w ust. 3 w przypadku, gdy Beneficjent z niezawinionych przyczyn nie mógł skutecznie
doręczyć Gwarantowi wezwania do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego
wezwania.

„
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*2
Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant, na wniosek Benefkjenta, zobowiązuje się do
wypłacenia Beneficjentowi nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze
pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania,
na jego rzecz kwoty (kwot) do łącznej sumy w wysokości
(słownie:

1.

*3
Należności, o których mowa w 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 dni kalendarzowych
(słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w 12 adres,
pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w żądaniu numer rachunku
bankowego Beneficjenta.

2.

Niniejsze wezwanie nie wymaga konieczności żądania przez Beneficjenta zapłaty przez
Zobowiązanego kwoty (kwot), której żąda od Gwaranta Beneficjent.

3.

Każda wypłata dokonana przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie
zmniejsza kwotę odpowiedzialności Gwaranta, aż do całkowitego wykorzystania kwoty
Gwarancji.

Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub jej zakresu, uzgodnione
pomiędzy Zamawiającym i Zobowiązanym, w żaden sposób nie zwalnia Gwaranta od
zobowiązania wynikającego z niniej szej Gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje
z konieczności powiadomienia go o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.
*5
Tryb realizacji niniejszej Gwarancji jest następujący:
1)

żądanie zapłaty złożone zostanie na piśmie i podpisane przez osoby, o których mowa
w 9, zgodnie z zasadami określonymi w pełnomocnictwach, o których mowa w 9;

2)

żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna
Beneficjentowi i będzie wskazywać numer konta, na które należy przelać żądaną kwotę;

3)

żądanie zapłaty złożone zostanie w okresie podanym w

1 ust 3.

*6
Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę
trzecią.

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
1)

nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów określonych
w 1 ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 4;

2)

wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej;

2
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3)

zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych
Gwarancją przed upływem terminówj ej obowiązywania;

4)

zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania
Gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza Gwarancja zabezpiecza.

1.

Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej Gwarancji oraz do rozstrzygania
sporów powstałych w związku z niniejszą Gwarancją stosuje się przepisy prawa
polskiego.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

3. Niniejsza Gwarancja została wystawiona w języku polskim. Zmiany Gwarancji będą
również wystawiane w języku polskim i wymagają pod rygorem nieważności pisemnej
zgody Beneficjenta podpisanej przez osobę, o której mowa w 9, działającej zgodnie
z zasadami określonymi w pełnomocnictwach określonych w 9.
4.

Postanowienia 8 ust. 3 stosuje się również do wszelkich oświadczeń, wezwań, żądań,
informacji oraz innej korespondencji, związanych z prawami i obowiązkami
wynikającymi z niniejszej Gwarancji.

*9
Do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej Gwarancji w imieniu
Beneficjenta uprawnione są osoby, które są pracownikami lub pełnią służbę w Inspektoracie
Uzbrojenia i posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.

* 10
Niniejsza Gwarancja jest nieprzenoszalna.

*11
Niniejszą Gwarancję sporządzono w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach, po jednym dla
Gwaranta, Beneficjenta i Zobowiązanego.

* 12
1. Adresy korespondencyjne:
1) dla Beneficjenta:
Inspektorat Uzbrojenia,
OO-909 Warszawa, ul. Królewskal!7,
nr fax 022 6873444, nr tel. 022 6879322
2) dla Gwaranta
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3) dla Zobowiązanego

2. Zobowiązany, Gwarant i Benefkjent są zobowiązani do wzajemnego pisemnego
poinformowania o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1.

„dnia
(Miejscowość)

Pieczęć i podpis Gwaranta
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