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OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
• nr tel. (81) 88 95 252
• nr fax (81) 88 95 225
• e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
• www: army.mil.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie
art. 701 Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji 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). Nr referencyjny postępowania: 4/UZBR/11
1. Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest przekazanie przez zamawiającego do
wykonawcy Warunków przetargu, po wniesieniu przez wykonawcę opłaty w wysokości
11, 00 zł. na konto: 10 1010 1339 0001 7213 9120 0000.
2. Kserokopię dowodu wpłaty, zawierającego numer referencyjny postępowania, naleŜy
dostarczyć (przesłać faksem, pocztą lub dostarczyć osobiście) do zamawiającego, tj. do
jednej z osób wskazanych w części VIII.
Jednocześnie wykonawca obowiązany jest podać dane firmy (adres, nr telefonu, nr faxu,
e-mail) oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z zamawiającym.
W przypadku Ŝądania faktury za wniesioną opłatę wykonawca obowiązany jest wystąpić
ze stosownym wnioskiem, podając dane niezbędne do jej wystawienia.
3. Zamawiający po otrzymaniu kserokopii dowodu wpłaty oraz informacji określonych
w pkt 1 przekaŜe Warunki przetargu, których posiadanie przez wykonawcę będzie
warunkiem koniecznym do podejmowania czynności formalnoprawnych w postępowaniu.
4. Przed przystąpieniem do przetargu naleŜy na podstawie niniejszych Warunków przetargu
opracować dokumentację techniczną remontu - „Warunki techniczne remontu” (WTR).
Opracowaną przez wykonawcę remontu dokumentację, naleŜy przed złoŜeniem oferty
przedstawić do akceptacji przez Szefostwo Eksploatacji Sprzętu InŜynieryjnego i OPBMR
ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, tel. (52) 37 86 954.
5. W przypadku nie wniesienia opłaty za Warunki przetargu oraz nie zrealizowania trybu
określonego, w pkt. 1 i 2 oraz 4 zamawiający nie przyjmie oferty.
6. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
I.

Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu głównego 8 kpl. przęseł mostu
towarzyszącego BLG, przechowywanych w Składzie Dęblin – 7 Rejonowej Bazy
Materiałowej Stawy (docelowo 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków),
ul. Saperów 3, tel. (81) 5515533
2. Dane techniczne, zakres wymagań:

Wymagania ogólne:
1) Remont sprzętu ma zapewnić odtworzenie resursu do następnego remontu głównego,
zgodnie z instrukcją „Katalog norm eksploatacji UiSW Wojsk Lądowych” – sygn.
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2)

3)
4)

5)

6)

Szt. Gen. 1458/95.
Przęsło winno mieć przywróconą pełną sprawność wszystkich elementów zgodnie
z warunkami technicznymi producenta oraz ramowym zakresem wymagań
i warunków technicznych przedstawionych w instrukcji inŜ. 521/87 „Most czołgowy
BLG-67…”. Elementy składowe sprzętu powinny być zamontowane według
dokumentacji technologicznej.
Za dostawę przęsła mostu do remontu i za odbiór po remoncie odpowiada wykonawca
remontu.
Opracowując Warunki techniczne remontu (WTR) wykonawca musi uwzględnić:
a) warunki przyjęcia sprzętu do remontu, w tym przeprowadzenie badań
wytrzymałościowych (strzałka ugięcia max 100 mm pod obciąŜeniem bazowym
pojazdu – około 17T);
b) ogólny zarys technologii wykonania remontu istotnych elementów, podając nazwę
(numer) dokumentów technologicznych, na podstawie których zakład dokonuje
ich naprawy;
c) technologię malowania ochronnego, uwzględniającą wymogi normy obronnej
NO-10-A800 oraz NO-80-A200:2011;
d) sposób sprawdzenia jakości naprawianych elementów przez zakłady kooperujące
z głównym wykonawcą remontu;
e) metodę (metody) sprawdzania jakości wykonanego remontu sprzętu;
f) warunki przekazania uŜytkownikowi sprzętu po remoncie oraz zakres czynności
obsługowych z częstotliwością ich wykonania w okresie gwarancyjnym;
W trakcie przyjmowania sprzętu do remontu:
a) przekazanie przęsła mostu dokonane zostanie na podstawie Protokołu przyjęciaprzekazania zgodnie z opisem stanu technicznego zawartym w protokołach stanu
technicznego, który sporządzają i podpisują upowaŜnieni przedstawiciele
uŜytkownika i wykonawcy oraz RPW.
b) w obecności przedstawiciela właściwego terytorialnie RPW i uŜytkownika
dokonane zostanie potwierdzenie stanu technicznego sprzętu w trakcie jego
przyjmowania do zakładu oraz zasadniczych zespołów i podzespołów w trakcie
ich weryfikacji przez zakład, poprzez odpowiedni wpis przedstawiciela RPW
i uŜytkownika na protokóle stanu technicznego lub dokumencie weryfikacyjnym
wykonanym w zakładzie;
c) przęsła poddane zostaną badaniom wytrzymałościowym w celu określenia
celowości wykonywania remontu (strzałka ugięcia max 100 mm pod obciąŜeniem
bazowym pojazdu;
d) przekazywanie sprzętu do remontu odbędzie się wraz z dokumentami
(z aktualnymi wpisami):
 Zaopiniowany protokół stanu technicznego z adnotacją o skierowaniu do
RG.
W trakcie wykonywania remontu głównego naleŜy:
a) wyodrębnić ze sprzętu urządzenia, które ze względu na specyfikę i znaczenie będą
remontowane według oddzielnej dokumentacji;
b) dokonać demontaŜu przęsła na elementy, ich weryfikacji i naprawy, regeneracji
lub wymiany i ponownego zamontowania zgodnie z przeznaczeniem;
c) dokonać modernizacji wskazanych urządzeń (układów), jeŜeli zleceniodawca
(gestor) stosownymi dokumentami taką modernizację nakazał;
d) zdjąć stare (nietrwałe, odpadające) powłoki lakiernicze i nałoŜyć nowe zgodnie
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z technologią malowania kamuflaŜowego;
e) zabezpieczyć antykorozyjne profile zamknięte;
f) dokonać montaŜu, sprawdzenia parametrów technicznych sprzętu po remoncie
i odbioru technicznego.
Wymagania szczegółowe:
1) Proces technologiczny remontu winien uwzględniać:
a) sprawdzenie strzałki ugięcia przęsła pod obciąŜeniem, przęsło z przekroczoną
strzałką nie kwalifikuje się do naprawy;
b) naprawy nawierzchni przęsła, w przypadku zuŜytej nawierzchni plastobetonowej
wykonać nową nawierzchnię aŜurowo-stalową;
c) malowanie ochronne wg NO-10-A800 i NO-80-A200:2011;
d) przęsło musi po wykonanym remoncie być poddane sprawdzeniu niezawodności
rozkładania i składania.
2) Odbioru technicznego po remoncie dokonuje przedstawiciel właściwego dla danego
terenu RPW z udziałem upowaŜnionego przedstawiciela uŜytkownika w zakładzie
wykonującym remont. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym odbiorem sprzętu powiadomić zainteresowane strony.
3) Przęsło po remoncie głównym powinno spełniać wymagania Zamawiającego.
Wymagania dotyczące jakości wyrobu:
1) System zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w normie
PN-EN-ISO 9001:2001.
2) Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu przez Rejonowe
Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW), w zakresie określonym w AQAP 2120 –
„Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji”.
3) Wykonawca dostarczy do RPW kopie tych umów (podpisanych z podwykonawcami),
dla których określono wymaganie odbioru wojskowego lub tą część umowy, która
zawiera nazwę i adres podwykonawcy oraz wymagania jakościowe, w celu
uruchomienia procesu nadzorowania jakości.
4) Wykonawca udostępni przedstawicielowi wojskowemu, zapisy umowy dotyczące
wymagań jakościowych przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne oraz inne
dokumenty niezbędne do realizacji procesu nadzorowania jakości.
5) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie z dokumentem – „Protokółem odbioru”
wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę oraz podpisanym przez
przedstawiciela wojskowego, jako potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych
w specyfikacji technicznej oraz WTR (załączonej do umowy).
6) Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez RPW realizacji umowy
i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela
wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań.
UWAGA: AQAP 2120 moŜliwy jest do wglądu w Wojskowym Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji, adres Plac Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, Tel. 22-697 30 24,
faks 22-687 32 36.
7) W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, nie wpływających
znacząco na ich obniŜenie oraz zmianę ceny za przedmiot zamówienia, na wniosek
wykonawcy zaopiniowany przez RPW, ostateczną decyzję podejmie zamawiający
w porozumieniu z COL.
Gwarancja:
Wykonawca remontu zapewni gwarancję:
a) na przejazd 1000 razy sprzętu gąsienicowego (dopuszcza się 20% starcia
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nawierzchni kolein i do 10% jej wyruszeń);
b) na powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych
przez okres 3 lat.
Uwaga:
W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okaŜą się niewystarczające,
zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu dostawy,
zawarcie umowy warunkowej w zakresie brakujących środków finansowych lub zamknięcie
postępowania bez wyboru ofert (oferty)

3.

Termin realizacji umowy
Od chwili podpisania umowy do 31 października 2011 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu
1.

Wykonawca zamierzający złoŜyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia
oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niŜ 6 dni przed terminem złoŜenia
ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów
zarządzających i nadzorczych wykonawcy, a takŜe pełnomocników lub prokurentów,
którzy będą reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
w szczególności:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
b) posiadają koncesję w zakresie objętym zamówieniem;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie naleŜycie wykonali, co najmniej jedną
usługę (remontu konstrukcji mostowych) odpowiadającą swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niŜ 1 000 000 zł.
b) posiadają wdroŜony system zarządzania, jakością zgodny z normami
międzynarodowymi ISO 9000;
c) posiadają odpowiednią bazę niezbędną do realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególności w zakresie zabezpieczenia
magazynowego i technicznego;
d) wykonają przedmiot zamówienia w oparciu o zatwierdzone „Warunki
techniczne remontu” (WTR).
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, w szczególności posiadają polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, gdzie suma gwarancyjna wynosi, co najmniej 1 000 000 zł.
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3.

4.

Wykonawca jest zobowiązany do złoŜenia oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, według wzoru określonego
w załączniku Nr 2 do Warunków przetargu.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wspólnego ubiegania się wykonawców
o realizację zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert
1.

Cena o znaczeniu – 100%

2.

Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzi aukcję elektroniczną.
Kryterium wyboru oferty w aukcji elektronicznej będą:
cena - o znaczeniu 100%.
Zamawiający wybierze w aukcji elektronicznej ofertę z najniŜszą ceną

3.

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜona zostanie 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.

IV. Informacje dotyczące wadium i ZNWU
1.

Kwota wadium:
15 000,00 zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych;

2.

Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy (ZNWU) w wysokości: 5% wartości brutto zamówienia.

V. Termin związania ofertą
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 45 dni od terminu jej złoŜenia.
VI. Termin składania ofert
1.

Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego. Kancelaria
jawna, bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.00 – 15.00 lub przesyłać pocztą na adres:
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie,
do dnia 11.07.2011r. do godz. 10.00

2.

Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Warunków przetargu.

3.

Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za
Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 4/UZBR/11”) w wysokości
11,00 zł. na konto: 10 1010 1339 0001 7213 9120 0000
Warunki przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku
i udokumentowaniu wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub
zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres.

VII. Osoby uprawnione do kontaktów:
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kpt. Rafał DZIDO
kpt. Robert ROSTEK
p. Wioletta JAGIEŁŁO

tel. (81) 88 95 288
tel. (81) 55 15 525
tel. (81) 88 95 252

VIII. Postanowienia końcowe
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.

2.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

DOWÓDCA

płk Wiesław FIEDOROWICZ

