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Procedura

PL-Warszawa: CzØci statków powietrznych
2012/S 130-216076
Ogloszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucia zamawiajpca
Ii) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Inspektorat Uzbrojenia
ul. KrOlewska 1/7
Osoba do kontaktów: Bogdan Sordyl
00-909 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226873227
E-mail: iu.stIot@mon.gov.pl
Faks: +48 226873444
Adresy internetowe:
OgOlny adres instytucji zamawiajcej: http://www.iu.wp.mil.pl
Wicej informacji mo±na uzyskaã pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczqce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego
systemu zakupów) mona uzyskaô pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postçpowaniu naIey przesylaá na adres: Powy2szy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
1.2) Rodzaj instytucji zamawiajqcej
Inna: jednostka wojskowa
1.3) Glówny przedmiot lub przedmioty dziataInoci
o brona
1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajftcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajcych: nie
Sekcla II: Przedmiot zamówienia
11.1) Opis
11.1.1) Nazwa nadanazamówieniu przez instytucjQzamawiajc:
Dostawa czci zamiennych do techniki lotniczej 0-130.
11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz Iokalizacja robOt budowlanych, miejsce realizacji dostawy Iubwiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
11.1.3) Informacje na temat zamOwienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupOw (DSZ)
Ogloszenie dotyczy zamOwienia publicznego
11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
11.1.5) KrOtki opis zamOwienia lub zakupu
Wykonawca/y dostarczy do siedziby odbiorcy czçci zamienne do techniki lotniczej 0-130.
11.1.6) WspOlny Slownik Zamówieñ (CPV)
34731000
11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamOwieñ rzdowych (GPA)
ZamOwienie jest objçte Porozumieniem w sprawie zamOwieñ rzdowych (GPA): nie
11.1.8) Czci
To zamOwienie podzielone jest na czçci: tak
Oferty mo2na skladaO w odniesieniu do wszystkich czçci
11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sic skadanie ofert wariantowych: nie
11.2) WieIkoô lub zakres zamOwienia
11.2.1) Catkowita wieIkoô lub zakres:
11.2.2) Informacje o opcjach
11.2.3) Informacje o wznowieniach
11.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
Informacle o czciach zamOwienia
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CzçO nr: 1 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130
1) KrOtki opis
Dostawa czçci zamiennej do techniki Iotniczej C-130: goleñ podwozia gtOwnego.
2) Wspólny Slownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoá lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje cfodatkowe na temat czØci zamówienia
CzO nr: 2 Nazwa: Dostawa czØci zamiennych do techniki otniczej C-130
1) Krôtki opis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: golen podwozia przedniego.
2) WspOlny Slownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zamOwienia
CzçO nr: 3 Nazwa: Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej C-130
1) Krôtki opis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: zyroskop sztucznego horyzontu.
2) WspOlny Slownik Zamôwieñ (CPV)
34731 000
3) WieIkoO lub zakres
4) Informacje o r&nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcia!realizacji zamówienia
w dniach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
CzçO nr: 4 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krótki opis
Dostawa czØci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: dajnik prçdkoci powietrznej.
2) Wspólny Slownik Zamôwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o rónych datach dotyczftcych czasu trwania Pub rozpoczçcialrealizacji zamOwienia
Okres w miesiqpach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
CzçO nr: 5 Nazwa: Dostawa czØci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) KrOtkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: wzmacniacz.
2) Wspólny Sownik Zamówieñ (CPV)
34731 000
3) WieIkoô Pub zakres
4) Informacje o rO±nych datach dotyczcych czasu trwania Pub rozpoczQcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
ci zamówienia
0
5) Informacje dodatkowe na temat cz
CzO nr: 6 Nazwa: Dostawa czeci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krôtki opis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: wska±nik sztucznego horyzontu.
2) WspOlny Sownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoO lub zakres
4) Informacje o rO±nych datach dotyczftcych czasu trwania Pub rozpoczçcia!realizacji zamówienia
Okres w miesiftcach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zaméwienia
CzçO nr: 7 Nazwa: Dostawa czeci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krôtki opis
Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej 0-1 30: wska±nik VSI/TCAS.
2) WspOlny Sownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoO Pub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zamówienia
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CzO nr: 8 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej C-130
1) KrOtki opis
Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: yroskop prçdkoci obrotowej NSN 6615-00-768-5019.
2) WspOlny Stownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoá lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamôwienia
CzO nr: 9 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krôtkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: zyroskop prçdkoci obrotowej NSN 6615-01-059-7909.
2) Wspôlny Stownik Zamôwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoO lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat CZQSCi zamówienia
CzO nr: 10 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130
1) KrOtkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: przycisk nadawania.
2) Wspólny Stownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoã lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat cz
ci zamówienia
0
CzçO nr: 11 Nazwa: Dostawa czeci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krótki apis
Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: tester OCP.
2) Wspólny Stownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamôwienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zamówienia
CzçO nr: 12 Nazwa: Dostawa czØci zamiennych do techniki lotniczej 0-130
1) Krótki opis
Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: tester SONS.
2) Wspólny Sownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoth lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotycz4cych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamówienia
CzO nr: 13 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130
1) KrOtkiopis
Dostawa czci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: modu ladowania.
2) WspOlny Stownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoã lub zakres
4) Informacje a rO±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczQcialrealizacji zamówienia
Qkres w miesiqpach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czQci zamówienia
CzçO nr: 14 Nazwa: Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krótkiopis
Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: wzmacniacz.
2) Wspólny Stownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIko5 lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcia!realizacji zamOwienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamôwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamôwienia
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1) Krótkiopis
Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: zawór NSN 4810-00-797-3261.
2) Wspólny Slownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o rOnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesiqpach: 2 (od udzielenia zamôwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamówienia
CzçO nr: 16 Nazwa: Dostawa czeci zamiennych do techniki lotniczej C-130
1) KrOtki opis
Dostawa czci zamiennych do techniki lotniczej C-130: zawOr NSN 1660-00-783-6159.
2) WspOlny Sownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje a rO±nych datach dotyczqcych czasu trwania lub rozpoczçcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiftcach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
CzO nr: 17 Nazwa: Dostawa czØci zamiennych do techniki lotniczej 0-130
1) Krótkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: zawór NSN 4810-00-670-1111.
2) Wspólny Sownik ZamOwieii (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o rO±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesiqçach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat CZØCi zamOwienia
CzçO nr: 18 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) Krótkiopis
Dostawa czØci zamiennych do techniki lotniczej 0-130: zawór NSN 4810-00-601-3146.
2) Wspólny Slownik ZamOwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o r&nych datach dotycz4cych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
CzçO nr: 19 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki otniczej 0-130
1) Krótkiopis
Dostawa czçci zamiennych dotechniki lotniczej 0-130: zawOr NSN 4810-00-065-9471.
2) Wspólny Sownik Zamôwieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotyczqcych czasu trwania lub rozpoczçcia/realizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçsci zamówienia
CzçO nr: 20 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) KrOtkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki lotniczej c-i 30: pompa.
2) Wspôlny Slownik Zamówieñ (CPV)
34731 000
3) Wielkoá lub zakres
4) Informacje a rO±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçsci zamówienia
CzçO nr: 21 Nazwa: Dostawa czeci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) KrOtki opis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: zawOr NSN 1660-00-084-6707.
2) Wspólny Slownik Zamówieñ (CPV)
34731 000
3) WieIko lub zakres
4) Informacje a ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcia!realizacji zamOwienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamówienia
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CzO nr: 22 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej c-i 30
1) Krótkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: zawOr NSN 1660-00-084-6708.
2) Wspôlny Slownik Zamówieñ (CPV)
34731 000
3) WieIkoá lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczQcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiqpach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zamówienia
0zO nr: 23 Nazwa: Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130
1) KrOtkiopis
Dostawa czçci zamiennych do techniki Iotniczej C-130: wska±nik NSN 6685-01-059-5060.
2) Wspólny Slownik Zamówieñ (CPV)
34731000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczftcych czasu trwania lub rozpoczecialrealizacji zamówienia
Okres w miesicach: 2 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czçci zamówienia
0zO nr: 24 Nazwa: Dostawa czci zamiennych do techniki lotniczej C-130
1) Krótkiopis
Dostawa czci zamiennych do techniki Iotniczej 0-130: zawOr NSN 1610-01-318-4870.
2) Wspólny Siownik Zamówieñ (CPV)
34731 000
3) WieIkoô lub zakres
4) Informacje o ró±nych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczçcialrealizacji zamówienia
Okres w miesiqcach: 2 (od udzielenia zamOwienia)
5) Informacje dodatkowe na temat czØci zamówienia
Sekcla III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
111.1) Warunki dotyczftce zamówienia
111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadia dia poszczegOlnych czci zamOwienia o wartoci: dia zadania nr I 32 460,00 PLN, dia zadania nr 2 7 870,00
PLN, dia zadania nr 3-6834,00 PLN, dia zadania nr4 -4449,00 PLN, dia zadania nr 5-5634,00 PLN, dia zadania nr 68 878,00 PLN, dia zadania nr 7- 6 100,00 PLN, dia zadania nr 8 -3 777,00 PLN, dia zadania nr 9 -3 953,00 PLN, dia
zadania nr 10- 928,00 PLN, dia zadania nr 11 -8 984,00 PLN, dia zadania nr 12 -.087,00 PLN, dia zadania nr 13- 12
243,00 PLN, dla zadania nr 14 -4 243,00 PLN, dia zadania nr 15- 12 677,00 PLN, dla zadania nr 16- 9 329,00 PLN, dia
zadania nr 17 2 766,00 PLN, dia zadania nr 18 3 916,00 PLN, dia zadania nr 19 -26 261,00 PLN, dia zadania nr 20 3
846,00 PLN, dia zadania 21 6 835,00 PLN, dla zadania 22 4 077,00 PLN, dia zadania 23 37 834,00 PLN.
Wadium moze byO wnoszone w formie, o której mowa w art.45 ust.6 ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
Gwarancja zabezpieczenia nale±ytego wykonania umowy 10 % wartoci realizowanego zamOwienia, moze byC
wnoszona w formie o ktOrej mowa w arL 148 ust.1 ustawy Prawo zamáwieñ publicznych.
Ww zabezpieczenia wnoszone w formie pieninej naIey wpiaciô na r-k zarnawiajcego: NBP o/o Warszawa nr 47 1010
1010 0015 1513 9120 0000. Wadium nalezyzlo2yOdo dnia skiadania ofert.
111.1 .2) Glówne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze illub odniesienie do odpowiednich przepisówje reguIujcych:
111.1.3) Forma prawna, jak musi przyjô grupa wykonawcOw, której zostanie udzielone zamówienie:
111.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zarnOwienia podlega szczegOlnym warunkom: nie
111.2) Warunki udziau
111.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcOw, w tym wymogi zwiftzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i forrnaInoci konieczne do dokonania oceny spetniania wyrnogów: 1. Owiadczenie w trybie art. 22 ust. I Pzp.
2. Owiadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Pzp.
3. Koncesja na obrót wyrobarni o przeznaczeniu wojskowyrn wydana przez MSWiA w zakresie WT V ust. 2 lub odpowiedni
dokument wydany w kraju wykonawcy.
4. Aktualny odpis z wlaciwego rejestru, o ile odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wczeniej niz 6 m-cy przed terminem
skadania wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu.
5. Aktualne zawiadczenie wlaciwego naczelnika urzçdu skarbowego potwierdzajqpego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniern podatkOw, wystawione nie wczeniej ni2 3 rn-ce przed terminem skadania wnioskOw.
6. Aktualne zawiadczenie w{aciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatków, wystawione nie wczeniej ni± 3 rn-ce przed terminem skhdania wniosków.
7. Aktualne zawiadczenie wlaciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skadek na ubezpieczenie zdrowotne i speteczne, wystawione nie wczeniej niz 3 rn-ce przed terminem skiadania
wnioskOw.
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp, wystawione nie
wczeniej niz 6 m-cy przed terminem skiadania wnioskOw.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawione nie
wczeniej ni2 6 rn-cy przed terminem skiadania wniosków.
Wykonawca, posiadajcy siedzib poza terytoriurn RP skiada dokurnenty wyrnienione w paragrafie 4 Rozporzdzenia
Prezesa Rady MinistrOw z 30.12.2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
-

-

-

-
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111.2.2) ZdoInoO ekonomiczna i finansowa
Inforrnacje I formaInoci konieczne do dokonania oceny spehiania wyrnogOw: 1. Inforrnacja banku lub spaiLdzielczej kasy
oszczdnociowo-kredytowej, potwierdzajca wysokoO posiadanych rodkOw lub zdoInoO kredytowwykonawcy,
wystawiona nie wczeniej niz 3 rn-ce przed terminem skadania wniosków.
2. Oplacona polisa lub inny dokument, potwierdzajcy ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedziaInoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziataInoci zwzanej z przedrniotem zarnOwienia.
Minirnalny poziom ewentualnie wymaganych standardOw: Ad.1 wartoO Co najmniej 10 % wartoci ztoonej oferty.
Ad.2 wartoO co najrnniej 10 % wartoci zloonej oferty.
111.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje 1 formaInoci konieczne do dokonania oceny spetniania wyrnogOw:
1. Certyfikat potwierdzajcy posiadanie wdroonego systernu zarzdzania jakoci zgodnie z ISO 9001:2000 lub
natowskirni publikacjarni standaryzacyjnymi AQAP 2131.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku wiadczeñ okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych, dostaw czci
zarniennych do techniki Iotniczej na rzecz Sit Zbrojnych RPw okresie ostatnich 3 lat przed uplywern terminu skiadania
wnioskOw o dopuszczenie do udziatu w postçpowaniu, z podaniern wartoci, przedmiotu, dat wykonania I odbiorcOw wraz z
zatqczeniern dokumentôw potwierdzajcych,e zostaly wykonane lub s wykonywane nalezycie.
Minimalny poziom ewentualnie wyrnaganych standardOw:
Ad.2 zarnawiajcy uzna spelnianie tego warunku, jeIi wykonawca zlo±y wykaz I dokurnent potwierdzajcy wykonanie 1
ww dostawy o wartoci co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
111.2.4) Informacje o zamOwieniach zastrze±onych
111.3) Specyficzne warunki dotyczftce zamówieñ na ustugi
111.3.1) Informacje dotyczqce okre!onego zawodu
111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie ustugi
Sekcja IV: Procedura
lvi) Rodzaj procedury
V.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie IiczbywykonawcOw, ktOrzyzostanftzaproszeni do skiadania ofert lub do udziatu
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej Iiczby kandydatow: Wykazanie si wiçksz niz wyrnagana iloci dostaw czeci
zarniennych do techniki lotniczej na rzecz Sit Zbrojnych RP, spelniajcych wyrnagania okreIone w Sekcji 111.2.3): za
wykazanie 2 dostaw 1 pkt., za wykazanie 3 dostaw 2 pkt., za wykazanie 4 dostaw 3 pkt., za wykazanie 5 dostaw 4
pkt., za wykazanie 6 lub wiçcej dostaw 5 pkt.
V.1.3) Zmniejszenie Iiczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
V.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najnizsza cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bçdzie aukcja elektroniczna: tak
Proszç podaO dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Wymagania techniczne urzdzeñ
inforrnatycznych:komputer osobisty klasy PC mm. procesor z zegarem 1GHz, 256MB pamiçci RAM, system operacyjny
Windows2000 lub nowszy, przegIdarka Internet Explorer 65P1 lub nowsza, rodowisko Java Runtime Environment.
Sposôb postpowania w toku aukcji, wysokoO minimalnych postapieñ, czas trwania aukcji i warunki jej zamkniçCia
zostan przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziatu w aukcji.
V.3) Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucjQ zamawiajftcft:
lU/l 96/IX-34/ZOIPOIDOSIKI2O 12
V.3.2) Poprzednie publikacje dotyczftce tego samego zamówienia
nie
V.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentOw dodatkowych lub dokumentu opisowego
V.3.4) Termin skiadania ofert lub wniosków o clopuszczenie do udzialu w postçpowaniu
8.8.2012 10:00
IV.3.5) Data wystania zaproszeñ do sktadania ofert lub do udziatu zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jçzyki, w ktôrych mo±na sporzq.dzaO oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postpowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w ktOrym oferent bçdzie zwiftzany ofert
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
-

-

-

-

-

-

Sekcja VI: Informacje uzupetniajpce
Vl.l) Informacje o powtarzajftcym sic charakterze zamôwienia
Jest to zamOwienie o charakterze powtarzajcym sic: nie
Vl.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
ZamOwienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze rodkOw
Vl.3) Informacje dodatkowe
Vl.4) Procedury odwotawcze
Vl.4.l)Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
Postçpu 17a
02-676 Warszawa

Unli

Europejskiej: nie
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POLSKA
E-mail: odwoIanauzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: wwwuzpgovpl
Faks: +48 224587800
Vl.4.2) Skadanie odwoañ
VI .4.3) rOdo, gdzie mona uzyskaá informacje na temat skadania odwolañ
j.w.
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogoszenia:
5.7.2012
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