Znaksprmy 27/DEC/2012

OGLOSZENIE - modyfikacja
prowadzonym
o postepowaniu
w trybieprzetarguzgodniez WytycznymiMinistraObrony
jest uzbrojenielul)
Narodorvejw sprarviezasadi trybu zawicraniaumr5w,kl6rych przedmioaem
sprzetrvojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 29|IMON Ministra Obrony Narodowej
z dn!-a26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r. Nr 14 poz. 179ze zm;1.
ZAMAWIAJ.{CY:
JednostkaWojskowa4228Krak6w
30-901Krak6w. ul. Monteluoich3
b|i..tat ono

a zanN@raeea)

poprzez:
dzialaj4cy
Wydzial TechnikiLotniczej
JednostkiWojskowej4228
99-300Kutno, ul, Bohater6wwalk nad Bzurq
ae],+48 (42) 750-25-04, faks +48 (42) 750-25-89
e-mail:w Jlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
wwrY.3rblos.wp.mil.pl
(adrcspacto\ty, tete|bn,fake, e-nait)

rnaterialowych(tsm)
ofefi narremotrttechnicznychSrodkr5w
zaprasza
do skladania
i
do samolot6w 5miglowc6w
w asoftymencie{Tszczeg6lnionymw zal{czniku nr 1ado Warunk6wprzetargu
(dokt adae okrci I en'ep Eedniotfu zohttu i eai a)

s4 na stronieinternetowejZamawiaj4cego,
Wa mki przetaryuudostgpnione
ze podstaw4do ubieganiasie
zastrzezeniem,
tj. www.3rbloe.wp.mil.pl,z jednoczesnym
o zamdwieniejesf przeknzallie przez ZamawiajQcegodo Wykorr4w.y Watunktjwprcetargu,
Odpowiednie,pisemnewnioskiw tym zakresie'zawierajqcedaneteleadresowe
wnioskodawcywr^z z adresempoczryelektronicznejnalezyprzesyladdo Zamawiaj4cego
na zasadachopisanychw rozdzialeVII Warunhiwprzetargu'
Dla pfteprovailzenia niniejszegopost€qowania- pnez okrcilenie ,,Zatnavifljqclt", haadonzoh'ottskazake
w pneilmioto\\rch Warunkachpftetarya nalei! ptryjnottit, ii do,)cz! to tt'prosl WJtdzioluTechniki Lolniczej lednoslki
Wojskowej4228 w li,atnie.

Pzedmiotem zam6wieniaj estremonttechnicznychftodkdw materialowych(tsm)
do samolot6wi Smiglowc6! w asoflymenciewyszczeg6lnionymWarunkachpqetdrgu.
w).robyWylconawca
winienudzielii gwarancjinie nniej niz 200 godzinpracy
Na wyremontowane
lub 24 miesiece(w zale2noSciod tego,kt6ry u,aruneknast4piwcze5niej)licz4c od daty odbioru
na okes i zasadach
w1,robu.Po wykonanymremonciew1'robywinny byi zakonserwowane
innychmetodocbrony,
Dopuszcza
sigstosowanie
w norrnieobronnejNO-16-,4800:2007.
olce6lonych
r6rmorzqdn4lub
lepszl
pod
ze
zapewniqone
niz w nomie obronneiNO-16-4800:2007 warunkiem,
ochronQ.
atrngn!

ZanNiaiqcy zastrzesasobieprNa.lo znniejszeniailaici lub rc4gndcii z poszczes'lnych.zen i ,atnowienia,
w przrp adLxtniev,star eaj acej wieIkoi cI p osiadanwh !/ adh,wfi ndhsow ch.
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Nr referencyjny postppowania:21/DEC120I2.
1. Podstawado ubieganiasie o udzieleniezam6wieniajestzlozenieoferty w oparciuo wlmagania
okJeslonew Wqtunkqchprzetatgu.
2. PostQpowanie
FowadzonebQdziew trybie przetargu.
3 Warunkirdzialuw nostQpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystQpujQcywsp6lnie) zamiezaj4cy zloLyi olertq
zobowi4zanyjest, pod rygoremnie przyjpciaoferty,przedstawidZamarviajAcemu,
nic p6inicj nii 6 dni przcd up\rwcm tcrminu zloicnia ofcrt, oktualncinformacje
(inip i nazwisko)dotycz4ceczlonk6worgan6wzarzqdzaj4cych
i nadzorczych
wsp6lnie),a takie pelnomocnikdw
Wykonawcy(lub Wykonawc6wwyst€puj4cych
lub prokurent6w,kt6rzy bpd4reprezentowaliWykonawcgw posa€powaniu.
Informacje,o kt6rych mowa powyzejWykonawcaprzedstawiana podstawieaklualnegoodpisu
z wlaSciwegorejesh.ualboza.iwradczenaz Centalnej Ewidencji i Infomacji
o wpisie
o DzlalalnoscicospodarczejRzeczpospolitejPolskiej (wczesniejzaSwiadczenia
jezeli
gospodarczej),
do ewidencji dzialalnoici
odrQbneFzepisy wlnnagaj4wpisu do rejestru
lub zgloszeniado ewidencji dzialalno3cigospodarczej,wystawionegonie wcze6niejni2 6
miesiQcyprzeduptywemteminu skladaniaofed.
2) O :odzreler;ezan6wienia mog4ubiega6sig Wykonawcy,kt6zy:
a) posiadaj4up.aunienia do uykon).waniadzialalnosciw zakresieobjQtFnprzedmiotem
zam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
o prowadz4zarejestrowanqdzialalno6i
gospodarczq
. posiadaj4koncesje,
zezwolenia
lub licencjew zakesieobjgtymzamowieniem;
b) posiadaj4niezbpdn4wiedzgi do6wiadczenieorazdysponujepotencjalemtechnicznym
a w szczeg6lno6ci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
r posiadajq wdroZoie systemyzarz{dzaniaj ako6ci4spelniaj4cewymaganiazawafie
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujesie w sltuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajecejwykonaniezam6wienia
a w szczeg6lnosci:
. posiadaj4ubezpieczenie
cywilnejw zakesieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
gospodarczej.
dzialaJnoSci
dokonaocenyspelnianiapzez Wykonawc6w arunk6 udzialu w postQpowaniu
4. Zarrra'ul.rajqcy
na podstawiezlozonychoiwiadczerii dokument6wzgodniez fomulq,,spelnia / nie spelnia".
5. Zamawiaj4cydopuszczamozliwo(i skladaniaofert czeSciorychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowizal4czniknr la do l(arunkiw przetargu.
447.
Ilosdprzedmiot6wzam6wlenta.
Wykonawcamoie ,ozy6 ofedy najeden lub wiecej pzedmiot6w zamdwieniaokeSlonych
pzetargouym.
w niniejszlanpostQpowaniu
ptzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
ZamawiEqcemlu
zam6wienia.
Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariartowych.
6. Zamawiaj4cydopuszczamozliwo66powierzeniawykonaniaczgsciumowy podwykonawaom
fuoddostawcom).
7. Kryteria ocenyofeft vxaz ze znaczeniemposzczeg6lnychkq4eri6w:
wagak)4erium= 100yo
cenaoferty (koszt)
Zamawiaj4cyprzy obliczaniutegokrlteritun bgdziebral pod uwagQwartost br-utto
pEedmioryTamdwienia.
zaposzcTegolne
8. ltr/arunkipzetatgu moznaodebm6,po zlozeniupisemnegoPniosku, osobiSciew siedzibie
ZamawiaJqcego
hJbzamawiaj4cyplzesleje na wskazanywe wniosku adres
9. Terminrealizacjiumowyustalasigdo dnia 30.ll.2ll2r.
10.Miejscerealizacjiumowy:
JednostkaWoiskowa4228
Sklad Kutno
99-300Kutno
ul. Bohafer6wWalk nad Bzura.
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I 1. OfefiQ,w fomie pisemnej
, naiezyzio2yi w:
Jednostka
Wojskowa4228
WydzialTechnihiLotniczejw Kutnie
ul. Bohater6w
Walk nadBzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6jnr 123
(filia Kancelariitajtrej JednostkiWojskowej4228SkladKutno).
do dnia23.07.2012r.
o godz.I luu
12.Wykonawcazwiqzanybqdzieofefiqprzez60 dni od terninujej zlozenia.
zlozonazostaniej ednaoferta odpowiadajAca
tlesci Warunk1t'l
13.W przypadku,gdy w postQpowaniu
plzetalgll,w cehJDstaleniapostanowieiiumowy Zamawiaj{cy przeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawcq w oparciuo tesi zlozonejofefy, na podstawieart. 72 Kodeksucywilnego.
zl
14.Ku,otawadium386.980,00
(slounie:tuzystaosiemdziesi{t
osiemdziesi4t
zlotych00/100).
sze{dtysiQcydziewiq6set
Wysokodiwadium w poszczegdlnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bu.niesieniawadium
okreSlarozdzial XI ll/arunkdwprzetargu.
wykonania
umowy,wniesieniazabezpieczenia
15. ZamawiajAcy
wymagalbgdzie,przedpodpisaniem
rmol{y w wysokoici I o%wartoscibrutto zam6wienia.
16. Do up{ywuteminu skladaniaofert Zamawiaj4cyzastzegasobieprawo do zmiany lub odwolania
Wqrufikdwprzetdryu.
do kontak6w:
17.Osobyupowaznione
- pplk Andrzej wR6TNIAK, tel. (42)750-23-65;
.- mjr Marcin FURMANGZYK, tel. (,12)750-25-48.
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiajecy
19.Ogloszenienie stanowioferly w rozumieniua1t.66 Kodeksuc1'wilnego.

Data sporz4dzenia
ogloszenia:17.0'7.2012r.

