Zkak s?r^D )5'DEAIAl:

OGI-OSZENIE
prowadzonymw trybic przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
o postpporvaniu
Narodowejrv sprarviezasadi trybu za\yieraniaum6rv,ktrirych przedmiotemjest uzbrojenic
zalqcznikdo decyzjiNr 291MON Ministra Obrony
lub sprzptwojskorvy,stanowiqcych
(Dz.Urz, MON z 2006r.Nr 14 poz.179ze zm.)
Narodorvejz dnia 26.07,2006r.
ZAMAWIAJACY:
JednostkaWojskowa4228Krak6rv
30-901Kraktiw. ul' MontcluDich3
(of cjaIha nd4 a zdn a\t iaJ4.. ea)

dzialajqcypoprzezl
WydzialTechnikiLotniczej
JednostkiWojskowcj4228
99-300Kutno, ul. Bohater6rvWalk nad Bzurq
tel. +4a (42)750-25-04
, faks +48 (42)750-25-89
e-mail:wtlkutno.zamowieniapublicznc@rvp.mil.pl
wrvw.3rblog.wp.rnil.pl
(a.t€t eo*t@!

letcJan,Jats, c nait)

ofefi na: dosfarvgogumienialotniczego
zaprasza
do skladania
do sfatk6w powietrznych
w zal4cztiku
wyszczeg6lnionym
w asoftymencie
fi 1 do Watunk6\,przetargu
Warankipnelatga ldostgpniones4na stronieinternetowejZamawiai4cego.
zastrzezenicm,
ie podstaw4do ubieganiasie
rvrvw.3rblos.rvp.mil.pl,
z jednoczesnym
ti.
o zam6wieniejest prz ek^zanicprzez Zamawiaj4cegodo Wykorr^\\tcy Waru k.iteptzetarga.
wnioskodawcy
pisemnewnioskirv tym zakresie,zawieraj4cedanetcleadresolve
Odporviednie,
przesylad
do Zamnwiajaccgo
wraz z adresempoczryelekfronicznejnalezy
w rozdzialeYII lfa rnkdw
na zasadachoDisa
Avogn!
Dh pnelrotrtilzenia niniejszegopostcpott'tnid -pnezo*rcSlenie "zona iajqc!", kaidoruzovo tt'skozdtte
wpnelmiototqch Warunkrch pnetttgu naleilj ptzlrjmoteal, i do\tcu to trprost Wldxidu l eclniki Lotni.zei
Jalnostki Wojs*otlej 4228 l' kdnie.

zakupfabrycznienowegoogumienialotniczegodo statk6w
zam6wieniajest
Przedmiotem
wyszczeg6lnionym
pocl'rodz4cego
z produkcji roku2012,w asortyrnencie
powietrznych
w zalqcznikuru 1 lo lllururLktiwprzetLtrpv.
winienudzielii gwarancjinic mniej
pzedmiotyzan6wioniaWykonawca
Na dostarczone
liczqcod datyodbioru
(w zaleznosci
co Wlynie wczesniei),
niz 200godz.pracl,lub 24 miesiQce
',{yrobu,orazzapewrii calkowityokes eksploatacji
l0 lat.
Uwaga!

czeici zan6 'ie id' r'
Taha;idiaq, zaslrzesdsobieprMo da znniejs.ehio ilaici lub reasnacJl z paszczes6ltrych
pt z)pu.lkuniewystarcz.i.Lceiwielkaici ircdkd )linansowych.

25IDEC/2012.
Nr referencyjnypostpporvania:
zlozenieol'ertyw oprrciuo tlJ LlegaLia
zam6wieniajest
do ubieganiasiQo udzielenie
1. PodstawA
oklellonew lfarunkach plzetargu.
prowadzone
bQdziew trybieprzetargu.
2. PostQpowanie
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Lrdzialu
w postQpowaniu:
3. WarLrnki
Wykonawca(lub WykonarvcywystQpuj4cy
wsp6lnie)zamierzaj4cyzloiyd ofert9
zobowiqzanyjest, pod rygoremnie przyjpciaoferty,przedstawiaZamawiaj4cemu,
e p6zniejnit 6 drri przed uplywemterminu zloienia ofert, aktualneinformacjc
(imig i nazwisko)dotyczlceczlonk6worgan6wzarzndzrjqcychi nadzorczychWykonarvcy
QubWykonawc6wwystgpuj4cychwsp6lnie),a takZepelnomocnik6wlub prokurenttiw,
ktdrzy bQd4reprezentorvali
Wykonawcelv post€powaniu.
Informacjc,o kt6rych mowa powyzcj Wykonawcapzcdstawia na podstalvieaktualnegoodpisu
z wlaSciwegorejestrualbo zaiwiadczeniaz CentralnejEwidencji i Informacji o Dzialalnoici
GospodarczejRzeczpospolitejPolskiej (wcze6niejzaiwiadczeniao u,pisiedo ewidencji
jezeli odrQbne
gospodarczej),
przepisywymagaj4upisudo rejestrulub zgloszeuia
dzialalnosci
gospodarczej,
wystawionego
nie wczeSniej
ni2 6 miesiQcy
do ewidencjidzialalnoSci
przeduplywemterminu skladaniaoI'ert.
1) O udzieleniezam6wienia
mog4ubiegad
siQwykonawcy,kt6rz).
posiadajauprawnienia
do wykonywania
dzialalnosci
w zakesieobjQtymprzedmiotem
a)
zam6wienia,
a w szczeg6lnosci:
. prowadzezarejestrowan4dzialalno(i
goslodarcz4
. posiadaj4koncesje,
zezwolenia
lub licencjew zakresieobjqtymzam6wieniem;
techniczDym
orazdysponujapotencjalem
b) posiadaj
wiedzgi do3wiadczenie
a niezbEdn4
a w szczeg6lDoSci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
j akosci4spehriaj4cewymaganiazawarte
. posiadaje lvdrozonesystemyzarzAdzania
w AQAPserii2000lubPNEN ISO9001:2000;
i finansowejzapewniaj
c) znaiduj{siQ sytuacjiekonomicznej
4cejwykonaniezam6wienia
a w szczeg6lnoscil
. posiadaj4ubez-pieczenie
od odpowiedzialno6cicywilncj w zakrcsicprolvadzonej
gospodarczej.
dzialalno6ci
4. Zamawiaj4cydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarurk6w udzialu w postppowaniu
na podstawiezlozonycholwiadczerli dokument6wzgodniez forlrru{4,,spelDia/ lrie spelnia".
wedlugprzedmiot6w
dopuszcza
mozliwoii skladania
ofertczq3ciowych
5. Zamawiai4cy
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowizal4cznikinr I do llarunk6w przetargu.
IIoSdprzedmiot6wzam6wieniall.
Wykonawca
mo2ezlozyi ofertynajedenlub wigcejprzedmiot6wzan6wieniaokleslonych
pEetargow),m.
w niniejszyn postQpowaniu
Zamawiaj4cemuprzyslugujeprawo dokonaniaodrgbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
zam6wienia.
6. Zamawidj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantorych.
7. Zamawiajqcydopuszczanozliwo36 powierzeniawykonada czq5ciumorq' podt'vykonawcom
(poddostawcom).
kyteri6r '
6. Ikl'teria ocenyofefi wtuz ze ztaczeniemposzczeg6lnych
wagakryterium= 1007o.
cenaolerty (koszt)
Zamawiaj4cyprzy obliczaniutegoklterium bqdziebral pod uwagQwafio36brutto
za poszczeg6):n
e pr zedmiofy zam6wienia.
8. Warunkiprzetargumoznaodebrai,po zlozeniupisemnegownioskuzawieraj4cegodane
w siedzibie
pocztyelektronicznej
wnioskodawcy
wrazz adresem
teleadresowe
, osobiscie
je
poczty
Zamawiajqcegolub Zamawiajqcyprzeile na wskazanywe wnioskr adres
elektronicznej.
9. TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 30.11.2012r.
realizdcji
umosy:
10.Miejsce
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
ul, BohaterdwWalk nad Bzura
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11.OferlE,w lbrnie pisemnej,naleZyzloZy6w:
JednostkaWojskowa4228
Wydzial Techniki Lotniczej rv Kutnie
ul. Bohatcr6wWalk nad Bzurq, 99-300Kutno
budynel<nr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelariitajnej JednostkiWojskowej,l22SSkl:rdKutno).
do dnia26.06.2012r.
o godz.I l"'
12.Wykonawca
zwi4zanybEdzieofer14przez
60 dni od teminu jej zlozenia.
jednaoferlaodporviadajqca
gdy u'postQpowaniu
treSci
zlozonazostanie
13.W przypadku,
postanowief
przepro\,vadzi
umowy Zanawiaj 4cy
lYarunk1lrprzetdtgu, $' celu ustalenia
afi. 72
negocjacje
zjednymwykonawctow oparciuo tlesdzlozoneioferty,na podstawie
Kodeksucywilnego.
14.Krl'otawadium6.160,00zl. zl.
(slownie:sze(6tysiQcystoszedidziesi4t
zlotych00/100).
przedmiotach
zam6r'rieniai spos6brmiesieniawadium
Wysoko5iwadiumw poszczeg6lnych
pkt
przetargu.
okesla
XI fi/arunkdw
wykonania
umowy,wniesieniazabezpieczenia
15.Zamawiaiecy
w]'rnagalbEdzie,przedpodpisaniem
umowyw wysokosci1 oZwatosci bruttoumowy.
zastrzega
sobieprawodo zmianylub odrtolania
ofeil Zamawiaj4cy
16.Do uplywuterminuskladania
Warunkdwprzetctrgu.
dotontakt6w:
17.Osobyupowaznione
- pplk Andrzej WROTNIAK tel. (42)750-23-6s;
.- por. Piotr PUDLIK tel.(42)750-26-94.
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia
18.Zamawiajqcy
zastrzega
nie stanowiofcrtyw rozumicniuort.66 KodeksucFvilncgo.
19.Ogloszenie

plk Miroslan MAJEWSKI

31.05.2012r.
ogloszenia:
Datasporzedzenia

