Zhak spruwf 25/DEC/2012

MODYFIKACJA OGI-OSZENIA
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodowcjw slrarvie zasadi trybu zawieraniaum6ry,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
Iub sprzgtrvojskowy,stanorviacych
zal4cznikdo dccyzjiNr 29I,MON Ministra Obrony
(Dz. Urz. l[ON z 2006r,Nr 14 poz,179ze zm,).
Narodorvcjz dnia 26.07,2006r.
ZAMAWIAJ.dCY:
JednostkaWojskolva4228Krak6w
30-901Krak6rv,ul. Montelupich3
(ol.j a htu h@' a.a n a\t i at 1ceso)

dzi.alaiqcypoprzezl

Wydzial TechnikiLotniczej
JednostkiWojskowcj4228
99-300Kutno, ul. Bohafer6rvWalk nad Bzur4
tel. +48 (42)750-25-O,l
, taks +48 (,12)750-25-89
e-mail:rvtlkutno.zamorvieniapubliczne@rvp.mil.pl
rwwv.3rblog.lvp.mil.Dl
(at1rcsp.cadry,

tctcfon j4/J . -a',

zaprasza
do skladania
ofefi na:dostawt ogumienialotniczego
do statk6rvpowietrznych
wyszczeg6lnion)m
w zal4czniku
w asortymencie
fi 7 d,of;f/arunkiwprzetargu
rb Llart"e nAreileni. Dr elni

sana stronieinternetorvejZamarviaj4cego'
llarunki przelarguudostppnionc
z icdnoczcsnymzastrzeieniem,ze podstarv4do ubieganiasip
fi. wrvw.3rblog.rvp.mil.pl,
o zam6u'ieniej est przeknzalic przez Z^mawiaj 4cegod o Wyko\rn\r cy lfaru nk6rl Pftetarga.
Odpowiednie,pisemnervnioskirv rym zakrcsic,zawieraj4cedaneteleadrcsovewnioskodarvcy
wrru z adresempocztyelektroniczncjnalciy przesyladdo Ztma$ iaiQcego
na zasadachoDisanvchv roalzialc YII Warunk6|'Drzetary&
At agi!
DIaFzeprcteadzenifl iniejszegopostqorrdntu - ptzez okrcile ie,,ZitntlridjLcJJ", koirlotuzotro tt'sk.tzane
fi pfteilmiolote)rch Warunkochpftetnryu de, ltryjnowat, E ttotycz! to tuptost Wtdzialu Techniki LolniLzei
Jeln(,stki ll/ojskowej4228 tl, K ttie.

nowegoogumienialotniczegodo statk6w
zam6wieniajest
zakupfabrycznie
Przcdmiotem
wyszczeg6lniolym
pochodz4cego
powietrznych
z produkcjiroku2012,w asoftymencie
przetargu.
w zalilczoikunr 1 do I'l/Lrrunk6w
przedniotyzam6wienia
Wykonawca
winienudzielii gwarancjiniemniej
Na dostarczone
(w
co
niz 200godz.pracylub 24 miesi4ce zaleznoSci uplyniewczefuiej),licz4cod datyodbioru
10lat.
wyrobu,or.v zapc\vniicalkowityokrcseksploatacji
Uwaga!

Zanlayitijttcr zdstrzesasobieprcia do zmniejsznia ilo,t.t lub rerysnacii z pasz9egjlnlch czeit i zatn6\rtehia\
prz)padkuniewysIdrczaj.Lcej wieLkoi ci ! r adkdw/i nansowych.

Nr refercncyjny postppowania:25lDtrC/2012.
zlozenieol'ertyw oparuitru 'rylragania
zam6wieniajest
do ubieganiasiqo udzielenie
L Podstaw4
w Warunkachprzelargu.
okreSlone
prowadzone
bQdzie
w trybieprzetnrgu.
2. PostQpowanie

lnak spqwy 2'/DEC/2At2

3. Warunkiudziahrw postQpolvaniu:
Wykonarvca(lub Wykonnwcyll'}rstQpdqcywsp6lnie)zamierzajeryzlozydoferl€
zobowi4zanyjest, pod rygoremnie przyjeciaofefty, przedstnwidZama\aiaj4cemu,
nie p6zniejniz 6 dni przed uplylvemterminuzlozeniaofert, aktualneinformacjc
(imip i nazrvist<o)
dofyczececzlonk6worgan6wzrrz{dzaj4cychi nadzorczychWyl(ona}rcy
(lub Wykonawc6wrvysttpujacychwsp6lnie),r takzepelnomocnik6rv
lub prokurent6w,
kt6rzy btdq reprezentorvali
Wykonarvcprv posttporvaniu.
napDdstawie
aktualDego
odpisu
hlfornlacje, o kt6rych rlowa lo$yzej Wykolarvcaprzedstawia
z wla3ciwego
rejestrualbozaSwiadczenia
z Centralnej
Ewidencjii Inlbrmacjio DzialalnoSci
Polskiej(wczeSniej
za{wiadczenia
o wpisiedo ewidencji
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
j
gospodarczej
przepisy
do rejestrulub zgloszcDia
dzialalnosci
ezeli
odrQbne
wymagajqwpisu
),
gospodarczei,
wystawionego
nie wcze(niejniz 6 miesiec)
do ewidencjidzialalnoici
pzed uplnvem teminu skladaniaofed
1) O udzielenie
zam6wienia
mog4ubiegaisiQWykonawcy,kt6rzy:
pzedmioten
do wykonywania
dzialalnoSci
w zakresieobjQt)'nr
a) posiadaj
4 uprawnienia
zam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
o prowadz4zarejestrou'anqdzialalnoSd
gospodarcz4;
o posiadajqkoncesje,
zezlvolenia
lub licencjew zakesieobjqtyn z:rmowieniem;
wiedzqi do3wiadczelie
technicznym
olazdysponujqpotencja:lem
b) posiadaj4
niezbqdnq
a w szczeg6lno3ci:
i osobamizdolnyni do wykonaniazam6wienia,
o posiadaj4wdro2onc
wynag.uiazawarte
spelniaj4ce
systemyzarz4dzaniajakosci4
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
wykonaniezam6wienia
i finansowejzapewniajqcej
c) znaiduj4siQw sltuacjiekonomicznej
a w szczeg6lnoSci:
. posiadaj
q ubezpieczenie
od odpo\\'iedzialnosci
cywilnejw zdkresicprowadzorej
gospodarc/ej.
dzialalno,ci
pzez Wykonawc6wwarunt6wudzjahlw postQpowaDlu
4. Zamawiaj4cy
dokonaocenyspelniania
/ de spelnia".
zgodniez fomulQ,,sPelnia
zlozonychoswiadczeii dokument6w
napodstawie
wedlugpzedmiot6w
mozliwoS6
skladania
ofeftczqSciowych
5. Zanawiaj4cydopuszcza
kt6ryclrszczeg6lowy
wykazstanowizalqcznikinr 1 do ll/arullkarw
zam6wienia,
Przetargu
Ilo(6 przedmiot6wzam6rvienia8.
okreSlonych
Wykonawca
mozez-\ozyiofertynajedenlub wiQcejpzedmiot6wzam6wienia
przetargowlm.
w niniejszympostQpowaniu
wyboruna kazdyz pzedmiol6w
przyslugujeprawodokonania
odrqbnego
Zamawiajqcemu
zam6wienia
6. Zamau.iai4cynie dopuszczaskladaniaofefi wariantowych.
wykonaniaczE(ciumowypodwykonawcom
mozliwo6ipowierzenia
7. Zamawiaj4cy
dopuszcza
(poddostawcom).
poszczeg6lnychk)'teri6w:
6. Kr).teriaocenyofert \Nraz7.e7:nac7.eniem
wagakrlterium : 1009/o
ccn:roferty (koszt)
Zamawiaj{cyprzy obliczaniutegokr)4edumbgdziebral pod uwagQ\,valtosi brutto
za poszczeg6lneptzednioty zam6wlenla.
dane
wnioskuzawielajEcego
moznaodebm6,po zlozeniupisemnego
8. Wamnkiprzetargu
osobijciew siedzibie
pocztyelektronjcznej,
wrazz adresem
wnioskodawcy
telcadresowe
wniosku
adrespoczty
przcSlcje
no
wskazany
we
lub
Zamawiajqcy
Zamawiajqcego
elektronicznei.
9. TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 30.11.2012r.
tLmu\):
realiTacji
10.Miejsce
JednostkaWoiskowa4228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
ul, Bohater6lvWalk nad Bzur4

Znok sprav, 25/DEC/2 0 | 2

11 ofeftQ'w fomie piscmnci'
r'tale2y
zlozyi
X.tt^ wnr"t n.o^azzs
WydzialTechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohrter6\yWalk nadBzurl, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelarii trjnej JednostkiWojsl<orvej
4228SkladKutno).
rlodnia 16.07.2012r.
o godz.l2uu
12.Wykonawca
zvri4zaDy
bqdzieoferteprzez60 dni od teruiru.je.jzlozenia.
jednaofertaodpowiadajeca
gdyw postQpowaniu
13.W przlpadL-u,
zlozonazostanie
tre(ci
poslanowief
qcy
przeprowadzi
Wctrunk6\)
przetdrgu,w celu uslalenia
umowy Zamarviaj
afi. 72
nogocjacje
zjednym Wyl(onawc4w oparciuo tresi zlozonejolerly,na podstawie
Kodeksucl.wilnego.
14.Kwotawadium6.160,00z,l. z,l.
(siownie:szeditysiqcystoszeiidziesi4tzlotych00/100).
przedmiotach
wadium
zan6wieniai spos6bwniesienia
Wysoko5iwadiumw poszczeg6lnych
pkt
przetargu.
okedla
XI ll/arunk6v
wykonania
15.Zamawiajqcy
wlnagal bgdzie,przedpodpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
umouy w wysokosci 1 o/owaltosci brutto umouT.
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolania
16.Do uplywuteminu skladania
ofertZamawiaj4cy
Warunk6vprzeta/gu.
17.OsobyupowMnionedo kontakt6w:
- pplk Andzej wRoTNIAK tel.(42)750-23-65;
- por. Piofr PUDLIKIeI. (42)750-26-94
zastrzega
sobieprawodo zn'ianylub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiajqcy
nic stanowiofcrly w rozumicniuart.66 Kodeksucywilncgo.
19.Og{oszcnic

slawMAJEWSKi

| .2r.
20.06.20
ogloszenia:
Darasporzqdzenia

