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MODYFIKACJAOGI-OSZENIA
o postepowaniuprowrdzonymw trybie przctarguzgodnicz WytycznyrniMinistra Obrony
Narodoweiw sprarviezasadi trybu zawicraniaum6w,ht6rych przedmiotemjest uzbrojenie
Ministra Obrony
lub sprzptwojskorvy,stanorvi4cych
zal4cznikdo declzji Nr 291,4\4ON
(Dz,Urz.MON z 2006r,Nr 14 poz.179ze zm,).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
ZAMAWIAJACY:
JednostkrWojsko$'n4228Krak6rv
30-901Krak6rv. ul. MonteluDich3
(ahknha h.da

,anm

idjacego)

dzralajqcypoprz,ez'
Wydzial Tcchniki Lotniczej
JcdnosfkiWojskorvcj4228
99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (42)750-25-01, faks +48 (12)750-25-89
e-mail:rvtlkutno.zamowieniapubliczne@s'p.mil.pl

nry&bbg,rvJ.lli!-ul
(u.ttespo*tdty, letej.h, Jaks ."ail)

z produkcji
zaprasza
do skladania
ofefi nardostaw€fabrycznienowych,pochodzqcych
2011/2012roku akumulator6rvlotriczych do strrtkirvlowietrznycll
wyszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1 do Warunkdwprzetargu
(ttokhtlnc oAttllttit

Dftehtiotu

@niwenid)

sAna stronieinterneto$'ejZamarviai4cego'
lyflrunkiprcelorguludosttpnione
jednoczesnym
zastrzeZcnicm,
ie podstarv4do ubieganiasig
ti. rvrvrv.3rblog.lvp.mil.pl,
z
do WykonNrcylyat nkdwprzetarg .
o zamriwieniejestprz ek^zarricprzez Zirrrarviaj4cego
wnioskodawcy
pisemnewnioskirv tym zakresie,zarvierajaccdaneteleadresowc
Odporviednie,
wraz z adresempocztyclektronicznejnalezyprzcsyladdo Zam.rwiaj{cego
na zasadacfroDisanych\r rozdziljle VILfar

ut kli t

awagn!

frta przep.o||alzehii niniejszegopostCltowntu przcz oktcilcnie ,,Zmob'iojqcr ", kaZdorazowo||sktza e
w przedtltiotolr)rchWtr nkrch p4etuga alei\ prujnowai, ii lotyczJtto tuptost Wllzi|lu Teclniki Lolniczci
Jednostki Wojskovej4228 tr Kutuie.

z prodLtkcji
2011/2012
dostawafabrycznienowych,pochodz4cych
zam6wieniajest
Przedmiotem
m1
\\yszczeg6lnionych
w
zalqczniku
roku akumulator6wlotniczych do statk6wpowiehalych,
do llaru Ml, pEetargu
w latachwczesnieiszych
qcydopuszcza
rq'produkowanych
dostawQ
akumulator6w
Zamawiaj
w resursiekalendalzottym.
ograniczenia
w przypadkulr1'rob6wnie posiadaj4cych
(1-5)] Wykonawcawinienudzieli6
akumulatorylprzedmiotzam6wienia
Na doslarczone
jednaknie mniejni2 24 ruiesi4ce
lub 200godz.pracy,
producenta,
gwarancjizgodnejz gwarancjq
licz4cod dal' odbioruw1'robu.
(w zale2no$ci
co uplyniewczcSniej)
winienzapewnii:
zam6wienia1-4 Wykonau'ca
Ponadto,
dlaprzedmiot6w
na statku
eksploatacji
akumulalor6w
okcsu
niemniejniz 15miesigcyminimalnego
powletzn)4n;
- niem ej niz 3 latamilimalnegookrcsuprzechowl'wania
w magazynach;
akumulator6w
pionowych
- brakograniczenia
pod dzialaniemprzcci4zeli
pou'ietrznych
na statkach
w eksploatacii
i poziomych;
- minimaln4rlos6ogniw(akumulalor6w)
w iloSci2 sztuk- dotyczykazdej
zapasowych
PrzedmiototeognilvawiDnyby6tozsamezolerowanyrn
pojedynczej
szJukiakumulatora.
akumulatorem.
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Zamawiaj4cynic dopuszczadosta$Tinnychtyp6\vrkumulator6w niz okrcsloncw lyarunkach
Puelarga.
Urvaga!
ZamawiajqcyzctstEegasobiepruwo do zmniejszeniailo,ici lub rerygnocji zposzczegdlnych
czQici
zam6\,ienia,v)przypo.lkuniewystarczajqceju,ielkolci lrodk6utJinansolrych.
Nr referencyjnyp ostQpowali.ie.:
24lDECl20l2,
1. Podstawqdo
ubieganiasigo udzielenie
zam6wieniajest
zlozenieol'ertyw oparciuo wJmagcnia
prcetarBu.
okrcilonc$r Warutlkacll
prowadzone
2. PostQpowanie
bQdziew trybieprzetargu.
3. Warunl<i
udzialuw postQpoq'aniu:
Wykonawca(lub Wykonar{cywystgpujAcyrvsp6lnie)zamierzaj4cyzlo2y6ofert€
zobowi4zuy jest, pod rygoremnie przyjgciaoferfy,przedstawidZamarvi0jAcemu,
nie p6znicjniz 6 dni przeduplFvem terminu zloicnia ofcrt, aktualneinformacjc
(imip i nazwisko)dofcz4cc czlonk6rvorgan6ryzarz4dzajAcych
i nadzorczychwykonarvcy
(lub Wykonawc6rvrvystppuj4cych
rvsp6lnie),a tak;e pelnomocnik6wlub prokurenf6w,
kt6rzy bQd4reprczcntowaliWykonawcQ
w postppowaniu.
Informacje,o ktdrych mowa pouyzej Wykonawcaprzedstawiana podstawieaktualnegoodpisu
z Centralnej
Ewidencjii Informacjio Dzialalnodci
z wla(ciwegorejestrualbozaSwiadczenia
(wczeiniei
o wpisiedo ewidencji
Rzeczpospolitej
Polskiej
zaiwiadczenia
Gospodalczej
je2eliodrgbne
przepisywymagaj4wpisudo rejestrulub zgloszenia
dzialalnoicigospodarczej),
gospodarczej,
wl,stawionego
nie wcze6niej
niz 6 miesiEcy
do ewidencjidzialalno6ci
pzed uply$€m terminu skladaniaoferl.
1) O r-rdzielenie
zam6u.ienia
mog4ubiegaisiQWykonawcy,kt6zy:
do wykonywania
dzialalnoiciw zakresieobjQtymprzedmiotem
a) posiadaj{uprawnienia
zamciwicnia,a lr s/c/egolno(ci:

4.
5.

6.
7.

o prowadzqzarejestrou'ant1
dzialalnodigospodarcz4
r posiadaj4koncesje,
lub licencjew zaklesieobjqtymzrunowieniem;
zezwolenia
q potencjalem
tcchnicznym
i doSwiadczenie
orazdysponuj
b) posiadaj4uiczbqdnEwiedzp
a
w
szczeg6lnosci:
zdoJnymi
do
uykonania
zanl6lvienia,
i osobami
j akoSci4
qcewymagania
o posiadaj4wdro2onesystemyzazqdzaDia
zawarte
spelniaj
w AQAPse i 2000lub PN EN ISO9001:2000;
wykonaniezam6wienia
i finansowejzapewniaj4cej
c) znajdujqsiqw syuacji ekonomicznej
a w szczeg6lnosci:
o posiadaj4
cywilnejw zakresieprowadzonej
ubezpieczenie
od odpowiedzialnodci
gospoderczej.
dzialalnolci
przezWykonawc6w
warunk6wudzialuw postppowanin
Zamawiajqcy
dokonaocenyspelniania
/ nie speh'ia"
z formul4,,spelnia
dokument6w
zgodnie
zlozonychoiwiadczerii
napodstawie
wed{ugpzedmiot6w
dopuszcza
mozliwoi6skladaliaofeftczq3ciowych
Zamawiaj4cy
zal4czniki
nr
1
do l;[lLlrunkdvprzetargu
wykaz
stanowi
zam6wienia,kt6rych szczcg6lowy
IloS6przedmiot6wzam6rvienia5:
lotniczy20KSX-20Plub 15SCS45B w ilo(ci 10 sztuk;
przedmiofzam6rvicniaI - akumulator
przcdmiotzam6wienia2 akumrlatorloiniczy20KSX25Phrh20NKBN25U3
- w ilojci 13 szJuk;
lub 20|P25FI1CT-R
przedmiotzam6rvienia3 - akumulalorlotniczy20KSX25Plub 20NI(BN25U3
w iloSci11sztuk;
lotniczySAFT26108-7 w ilo3ci4 sztuk;
przedmiotzam6rvienia4 - akumulator
lotniczyF20/25H7CT2 wilo(ci 2 szluk
przedmiotzam6wienia5 - akumulator
'Wykonawca
okre6lonych
nTo2o
zlo2y6ofertynajedenlub lviQccjpzedmiot6wzam6wienia
przetargowym.
w niniejsz)'n postQpowaniu
Zamawiai4cemuprzyslugujeprawo dokoltaniaodrqbnegowybor0 na kazdy z przedniot6w
zam6wrenia,
skladania
ofertwariantowych.
Zamawiajtpynie dopuszcza
powierzcnia
wykonaniaczQiciumoll,Tpod\\Ykonawcom
dopuszcza
mo2liwo36
Zamawiaj4cy
(poddosla\
corn).
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8. Kryte a oceDyofert \Nrazze zriaczenieu\poszczeg6hrych
kr),teri6w:
cenaoferty o(oszt)
wagal(Iyteriuln: 100Yo.
9. Zamawiajqcy
wybierzeofedQ,kt6raw krlteriumcena 100%uzyskalanajwiqkszq
liczbq
punkt6w,tj .:
przedmiotzam6wienial, 2, 3 - Zamawiaj
{cy przy oblicaniu tegokrlterium bgdziebral
poduwagQcenQza 1 (eden)miesiqcu21'tkowania
(resursutechnicznego);
- przedmiotzamdwienia4 i 5 - Zamawiaj4cy
przy obliczaniutegok)'1edumbqdziebral
pod uwagQ
wirrlosabruttopEedmiotuzan'l6wieDia.
10.Warunkiprzetargu
mo2naodebrai,po zlozedupisernnego
wnioskuzawierajqcego
dane
pocztyelektronicznei,
teleadresowe
wnioskodawcy
wrazz adresem
osobiscie
w siedzibie
Zamawiaj4cego
pEesleJenau'skazany
adrespoczty
lub ZamawiajAcy
we wnrosl<u
elektronicznej
.
11.TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 30,11.2012r.
12.Miejscerealizacji
unrowl:
JednostkaWoisko\r.a4228KRAKOW
sllarl Kutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
nale/yzlozycwl
lJ. Ofeng.w formiepisemnej.
JednostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLofniczejw Kutnic
ul. Bohater6rvWalk nad Bzu14,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelarii tajnej Jedn|JstkiWojskortej 4228Sklad Kutno).
do dDia16.07.2012r.
o godz.I l"u
z$.i4zany
bqdzieofertqprzez60 dni od teminu jej zlozenia
14.Wykonawca
jedla ofortaodpowiadajqca
treSci
zlozonazostanie
15.W pzypadku,gdyw postQpowaniu
lyarunkLiwprzvtdtgtl, w celu ustaleniapostanowicriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi
aft. 72
negocjacje
zjednymWykonawc4w oparciuo tresi zlozonejofefiy,na podstawie
Kodeksucywilnego.
16.Kwotawadium8.933,00zl.
1zy zlote00/100)
(slownie:osiemtysiQcydziewiQiset
trzydzieSci
i spos6buniesieniawadium
przedmiotach
zam6wjenia
poszczeg6lnych
wadium
w
Wysoko(i
okeSlapkt XI Itlarlr?kiw przetargu.
wykonania
umo\\'y,$'njcsieniazabezPieczenia
wynagalbqdzie,przedpodpisaniom
17.Zamawiajqcy
o/o
umowyw wysokodci1 wartoicibruttoumowy
zastrzega
sobieprawodo zniany lub odwolania
oferlZamawiai4cy
18.Do uplywuterminuskladania
IYarunkiwpEetaryu.
dotontakt6wl
19.Osobyupowaznione
pplk Andrzcj WROTNIAK 1el.(42)750-23-65;
- por. Piotr PUDLIK tel. (42)7 50-26'94
zastzegasobieprawodo zmianylub od$'olaniaogloszenia
20.Zamawiajqcy
nie stanowioferlyw rozumieniuart 66 Kodeksucywilnego
2 1 .Ogloszenio

'
20.06.2012r
oglosT.er'id].
Datasporzqdzonia

