OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
• nr tel. (81) 88 95 203, 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: 5/UZBR/11
Przedmiotem postępowania jest dostawa dwóch (2) zestawów narzędzi roboczych do
Uniwersalnej Maszyny InŜynieryjnej UMI - 9.50 spełniających wymagania techniczne
opisane poniŜej.
Wymagania techniczne przedmiotu dostawy
1) Zestaw narzędzi roboczych do Uniwersalnej Maszyny InŜynieryjnej UMI 9.50
jest konfiguracją dodatkowego wyposaŜenia do stosowania zamiennie
z urządzeniami znajdującymi się w wyposaŜeniu standardowym przy
wykorzystaniu tej samej bazy. Zastosowanie dodatkowego osprzętu roboczego
umoŜliwia realizowanie doraźnych prac ziemnych, przeładunkowych oraz
rozbiórkowych w warunkach braku moŜliwości stosowania cięŜkiego sprzętu.
2) W skład zestawu powinno wchodzić:
ZESTAW NARZĘDZI ROBOCZYCH DO UMI 9.50
Lp

Nazwa urządzenia

Ilość

1

ŁyŜka koparkowa z zębami

1 kpl

2

Urządzenie do napełniania worków z piaskiem

1 kpl.

3

Młot hydrauliczny

1

kpl.

3) Dostarczone wyroby muszą być kompatybilne z bazą maszyny, posiadać
końcówki hydrauliczne (szybkozłącza) umoŜliwiające bezkolizyjne podłączenie
się do instalacji hydraulicznej oraz wyprodukowane w roku dostawy.
4) Osprzęt (narzędzia, elementy mocujące) niezbędne do montaŜu i demontaŜu
organów roboczych powinien być w opisanych skrzynkach (pojemnikach)
umoŜliwiających łatwy dostęp i sprawny transport.
5) Organy robocze muszą być przystosowane do pracy w zakresie temperatur
od -30º do + 55º i w róŜnych warunkach pogodowych.
6) Wszystkie napisy na wyrobach muszą być w języku polskim.

7) Wymiana jednego organu roboczego na drugi nie powinna przekraczać 30
minut.
8) Wyrób powinien być dostarczony w standardowym malowaniu producenta.
9) Ogólne parametry wyrobów podlegających zakupowi:
ŁyŜka koparkowa z zębami
• przeznaczenie: kopanie rowów i innych wykopów w gruntach do IV
kategorii
trudności urabiania
• pojemność łyŜki – min.0,10 m³
• szerokość łyŜki – min.420 mm
• ilość zębów – min. 3 szt.
• wyrób powinien być przewoŜony bezpośrednio przy maszynie, np. jako
pakiet nie przekraczający skrajni drogowej. Elementy zestawu powinny
posiadać blokady trwale je unieruchamiające podczas transportu.

•
•
•
•
•

Urządzenie do napełniania worków z piaskiem
przeznaczenie: przeładunek materiałów sypkich oraz napełnianie worków
piaskiem.
wydajność urządzenia (worków na h) – min. 120 worków (30 kg/15l)
udźwig łyŜki – 1200-1400kg.
nominalna pojemność łyŜki – min.0,8 m³
wyrób powinien być przewoŜony bezpośrednio przy maszynie, np. jako
pakiet nie przekraczający skrajni drogowej. Elementy zestawu powinny
posiadać blokady trwale je unieruchamiające podczas transportu.

Młot hydrauliczny
• przeznaczenie: niwelowanie gruzowisk i stałych pokryć drogowych,
spulchnianie gruntów trudno urabialnych, kruszenie elementów betonowych
i asfaltowych;
• typ młota – DAINONG K25 IIS
• instalacja hydrauliki dla młota – wysięgnik standardowy
• masa robocza młota – 285-300 kg
• średnica grota – min.60 mm
• energia udaru – min. 350 J
• wyrób powinien być przewoŜony bezpośrednio przy maszynie, np. jako
pakiet nie przekraczający skrajni drogowej. Elementy zestawu powinny
posiadać blokady trwale je unieruchamiające podczas transportu.
10) Wykonawca dostarczy wyroby do odbiorcy wskazanego w pkt.4 oraz dokona
podłączenia i sprawdzenia poprawności działania młota hydraulicznego.
11) Wyrób został zaliczony do grupy 17, Lp.7.7 „Wielozadaniowe maszyny
inŜynieryjne” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 78,
poz. 528 z późn. zm.). Tryb oceny zgodności – 1.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe
1) Wykonawca udzieli gwarancji na niezawodną prace zakupionych wyrobów na
okres 24 miesięcy uŜytkowania lub 1000 godzin pracy w zaleŜności, który z tych
warunków zostanie spełniony wcześniej. Gwarancja będzie liczona od daty
przekazania wyrobów odbiorcy.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do:
• Zapewnienia wykonania obsług gwarancyjnych na własny koszt
u uŜytkownika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po 50 godzinach pracy.
• Odpłatnego
wykonania
obsług
pogwarancyjnych
(wynikających
z harmonogramu obsług) u uŜytkownika na terenie RP.
• Wykonanie napraw gwarancyjnych na własny koszt i odpłatnie
pogwarancyjnych u uŜytkownika na terenie RP w czasie nie dłuŜszym niŜ
14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
• Zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na terenie RP przez okres co
najmniej 10 lat według odrębnych zamówień, na koszt uŜytkownika, licząc
od daty upływu gwarancji.
• Zapewnienia dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 20 lat.
3) Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej i wyprodukowane w roku
zaplanowanej dostawy do Sił Zbrojnych RP.
4) Zakupione wyroby będą podlegać odbiorowi ilościowo-jakościowemu
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wskazane przez
Zamawiającego zgodnie z klauzulą jakościową stanowiącą załącznik nr 5.
5) Ukompletowanie „zestawu narzędzi roboczych do UMI-9.50 podlega
kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS)klauzula kodyfikacyjna –załącznik nr 6.
6) Do kaŜdego wyrobu powinna zostać dołączona dokumentacja technicznoeksploatacyjna (DT-E), w tym instrukcja budowy, uŜytkowania, obsługiwania,
napraw, przechowywania (w tym konserwacji) oraz katalog części zamiennych.
DT-E musi być wykonana w języku polskim, w wydaniu ksiąŜkowym oraz na
nośniku CD. Dodatkowo po jednym komplecie dokumentacji, na nośniku CD
naleŜy przesłać do:
• Szefostwa InŜynierii Wojskowej 09-909 Warszawa ul. Królewska 1
tel. (22) 6879834 fax: (22) 6879532
• Szefostwa Wojsk InŜynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych
01-783 Warszawa ul. Krajewskiego 1 tel. (22) 6873083,
Fax: (22) 6878043
• Szefostwa Eksploatacji Sprzętu InŜynieryjnego i OPBMR
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 85-915 Bydgoszcz,
ul. Dwernickiego 1 tel. (52) 3786951, 3786956 fax: (52) 3786258
Do dokumentacji naleŜy dołączyć kartę gwarancyjną.
7) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt jednodniowe szkolenie z operatorami
maszyn. Termin, miejsce szkolenia (na terytorium RP) oraz program szkolenia
obejmujący zasady i warunki eksploatacji, obsługi, zasady konserwacji
i przechowywania Wykonawca uzgodni z Szefostwem Wojsk InŜynieryjnych

Dowództwa Wojsk Lądowych na 2 tygodnie przed planowaną dostawą
wyrobów. Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu,
zakwaterowania oraz wyŜywienia osób szkolonych.
8) Wykonawca prześle do Szefostwa InŜynierii Wojskowej (fax: 22-6879532)
pisemną informację o realizacji dostaw wyrobów do odbiorcy wskazanego przez
Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia dostawy.
Miejsce dostawy
Wyroby Wykonawca dostarczy na koszt własny do n/w odbiorcy:
Jednostka Wojskowa Nr 2189
Tel. (22) 6861010, fax. (22) 6861015

Kazuń

Nowy,

05-154

Kazuń

Nowy

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)

1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
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.

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) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą;
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
dostawę zestawu narzędzi roboczych do uniwersalnej maszyny
inŜynieryjnej UMI 9.50 o wartości (brutto) nie mniejszej niŜ 80 000
PLN.;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena o znaczeniu – 100%

5. Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za
Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 5/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.
6. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 30 listopada 2011r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego. Kancelaria jawna,
bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.30 – 14.30 lub przesyłać pocztą na adres: Jednostka
Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, do dnia 17.06.2011 r. do godz.
11.00
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 45 dni od terminu jej złoŜenia.
9. 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.
10. 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.
11. Kwota wadium:
3000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych;
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania warunków przetargu.
14. Osoba upowaŜniona do kontaktów:
kpt. Rafał DZIDO tel. (81) 88 95 288
p. Wioletta JAGIEŁŁO tel. (81) 88 95 252
fax (81) 88 95 225
e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

DOWÓDCA

płk Wiesław FIEDOROWICZ

