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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272538-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: System rozpoznania elektronicznego
2012/S 164-272538
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Osoba do kontaktów: Edyta Duczyc
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226872225
E-mail: iu.stm@mon.gov.pl
Faks: +48 226873444
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.iu.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka sektora finansów publicznych

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu dla Marynarki Wojennej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa sprzętu dla Marynarki Wojennej obejmuje 2 części zamówienia.
Część 1 - Lotnicza pława hydroakustyczna (SH-2G; BRYZA/BIS) w ilości ogółem: 1 580 sztuk, w tym:
1) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 53F - 752 sztuki;
2) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 62E - 180 sztuk;
3) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 955C - 540 sztuk;
4) pława batytermograficzna typu AN/SSQ 36B- 108 sztuk.
Część 2 - Marski marker sygnalizacyjny KC-25 lub równoważny - 1 300 sztuk.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35721000, 34515100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa sprzętu dla Marynarki Wojennej- 2 części zamówienia w ilości ogółem:
— część 1 - 1 580 sztuk,
— część 2 - 1 300 sztuk.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Lotnicza pława hydroakustyczna (SH-2G;BRYZA/BIS)
1)
Krótki opis
Lotnicza pława hydroakustyczna (SH-2G;BRYZA/BIS), w tym:
1) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 53 F,
2) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 62 E,
3) pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 955C,
4) pława batytermograficzna typu AN/SSQ 36B.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35721000, 34515100

3)

Wielkość lub zakres
Lotnicza pława hydroakustyczna (SH-2G; BRYZA/BIS) - ogółem: 1 580 sztuk.
1) Pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 53 F - 752 sztuki,
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2) Pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 62 E - 180 sztuk,
3) Pława hydroakustyczna typu AN/SSQ 955C - 540 sztuk,
4) Pława batytermograficzna typu AN/SSQ 36B - 108 sztuk.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium w wysokości 140 000,00 PLN termin wykonania: w 2012 r. - do 30.11.2012 r.; w 2013 r. - do 29.11.2013
r.

Część nr: 2
Nazwa: Morski marker sygnalizacyjny KC-25 lub równoważny
1)
Krótki opis
Morski marker sygnalizacyjny KC-25 lub równoważny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35721000, 34515100

3)

Wielkość lub zakres
Morski marker sygnalizacyjny KC-25 lub równoważny - 1 300 sztuk.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium w wysokości 30 000,00 PLN termin wykonania: w 2012 r. - do 30.11.2012 r.; w 2013 r. - do 29.11.2013
r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium:
— część 1 - w wysokości 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł 00/100),
— część 2 - w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy/partii umowy, w formie polecenia
przelewu, w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia po dacie otrzymania dokumentów, o których mowa
we wzorze umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełnia warunki określone w
art.22 ust. 1 ustawy.
Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2 oraz w Sekcji 2.3, a także koncesję, w zakresie określonym
w ustawie z dnia 22.6.2001 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. nr 67, poz. 679 z późn. zm.) oraz WT XIV ust. 4 załącznika Nr 2 „Wykaz wyrobów i
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technologii obronnych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” 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. Nr 145, poz.
1625, ze zm.).
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
Na potwierdzenie Wykonawca składa:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do
SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 1 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;
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5. Dokumenty, o których mowa w ust.4 pkt 1 lit. a i c oraz w ust. 4 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych w terminach określonych w pkt 3;
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy Wykonawca (dotyczy również wykonawców określonych w art.
23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w § 2
rozporządzenia oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik do SIWZ).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający uzna warunki
udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawca:
a) dla Części 1- posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00
PLN;
b) dla Części 2- posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN.
2. Na potwierdzenie Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości:
— dla części nr 1 - co najmniej 4 000 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
— dla części nr 2 - co najmniej 800 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów spełnia/
nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, składając ponadto dokumenty
o których mowa w § 1 ust. 3 i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawca
a) dla części 1 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
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w tym okresie, minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę
lotniczych pław hydroakustycznych o wartości 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł
00/100);
b) dla części 2 – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę
morskiego markera sygnalizacyjnego o wartości 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).
2. Na potwierdzenie Wykonawca składa: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
zgodnie z opisem zawartym we wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ (dla każdej części odrębnie).
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów spełnia/
nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia ii dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, składając ponadto dokumenty
o których mowa w § 1 ust. 3 i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, zwanego dalej „rozporządzeniem”.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/133/XI-50/ZO/PN/DOS/K/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.10.2012 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 8.10.2012 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(§ 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. Nr 226,
poz. 1817) – w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony
system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi PN – EN ISO 9001: 2001 lub natowskimi
publikacjami standaryzacyjnymi AQAP 2120 lub równoważną udokumentowane odpowiednim certyfikatem lub
zaświadczeniem.
2. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadku:
1) zmiany odbiorcy lub miejsca dostawy; zmiany organu realizującego wojskowy odbiór (RPW/QAR) wynikających z potrzeb Sił Zbrojnych RP lub zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej;
2) zmiany norm przedmiotowych w przypadku wprowadzenia nowych norm lub implementacji norm
europejskich.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.8.2012
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