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OGI-OSZDNID
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodowejrv sprarviezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzetwojskowy,stanowi4cychzalqcznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony Narodowej
(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz.179zc zm.).
z dnia 26.07.2006r.

ZAMAWIAftCY:
Jednostka Wojskowa 4228 Krak6w
30-901Krak6w, ul. Montelupich 3
(ofq:d IM ta,|| d 4 D dr idr:qe Bo)

dzralqqcypoprzez.
Wydzial Techniki Lof niczej
JednostkiWojskowej4228
99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tcl. +48 (42)750-25-04, faks +48 (42)750 25 89
e-mail:rvtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
rryrv.3rblog.rvn,mil.nl
(otltu' pMtolty, tele.fa,,Jrt's, e-notl)

zaprasza
do skladania
ofertna: remont technicznychSrodk6wmaterialowych(t5m)
do samolot6wi fmiglorvc6rv
w asortymencie\yszczeg6lnionym w zalqczniL:unr I do I;tlatunkdwprzetdlgu
(doktadae okr e$enie p nenni otu a mttwidra)

Warunkiprcetarga\dost€Dniones4na stronieintcrnetowejZamawiajAcego,
tj, $'n'w.3rbloe.wp.mil.Dl,
z jednoczesnym
zastzeZenicm,ze podstaw4do ubieganiasi€
o zam6wieniej est prz ekaz lie przcz Zamawiajqcegodo Wykorr llucyllla nfui , przetatgu,
Odpowiednie,pisemnewnioskiw rym zakresie,zawieraj4cedaneteleadresowe
wtrioskodarvcy
rvrazz adresempocztyelektronicznejnaleiy przesyladdo Zamawiaj4cego
na zasadachopisanychw rozdzialeVII Waratuhiwprzeldrgu.
Uwflgi!

Dlflpnepnwulzentu niniejrzegopostqto fl,til - przez okrcilenie ,,Zamawiftj4c!", kafio zowo teskazane
wpqedmiotorrych Wnrunkachprzelirya nalefupnljnolean, t dolfcu to ttprosl Wytlziltl TechrtikiLolnic?ri lelnostki
Wojskot'ej4228l' X tnie.

Przedmiotemzam6wieniaiest remonttechnicznychSrodk6wmaterialowych(t6m)
do samolot6wi Smiglowc6ww asort)4nenciewyszczegdlaionymWarunkachprzetargu
Na wJ'remontowane
wlroby Wykonawcawinienudzieli6gwarancjinie mniejniz 200godzinpracy
lub 24 miesiqce(w zalezno6ciod tego,kt6ry waruneknastq)i wcze6niej)licz4c od daty odbioru
na okresi zasadach
w;robu. Po rvykonanymremonciew;'roby winny by6 zakonserwowane
innychnetod ochrony,
Dopuszcza
siQstosowanie
w nonnieobronlejNO-16-A800:2007.
okreslonych
r6vnorzpdnq
lub lepsz4
pod
2e
zapeu'niq
one
NO-16-4800:2007
waruntiem,
niz w normieobronnej
ochroflQ.

Awrya!
Zadaviajqcy zastzego sobie prawo do znniejszenio ilaici lub rczygnacji z poszczeg6lhrch czeici zanhienia,
|| prqpadku nie ystarc2atqcej vielkoici posiadanych lrodkdw linansotrych-
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Nr rcferencyjny postppowania:21IDEC/2012.
1, Podstawqdo
ubieganiasigo udzieleniezam6wieniajest
zlozenieofeftyw oparciuo wymagania
okJe(Iorrcw Warunkachprzetargu.
2. Postqllowanieprowadzonebgdziew trybie pn etargu.
3. Waruki udzialuw postqpowaru:
1) Wykonawca(lub Wykonawcy\vystQpuj4cy
wsp6lnie)zamierzaj4cyzloi,yi ofertQ
zobowi4zanyjest, pod rygoremnie przyjqciaoferty,przedstawi6Zamar iaj{cemu,
nie p6zniejniL 6 dni przeduplylvemterminuzloLeniaolert, aktu^lneinformacje
(imip i nazwisko) dolycz4ceczlonk6w orga\6\y zarz4dzaj4cychi nadzorczych
Wykonawcy(lub Wykonawc6wnystppuj4cychrvsp6lnie),a takZepelnomocnik6w
lub prokurent6rv,kt6rzy bgd4reprezentowaliWykonawcQw postQporvaniu.
Informacje,o kt6rych mowa powyzej Wykonawcapzedstawia na podstawieaktualnegoodpisu
z wla.{ciwego
rejestrualbozaswiadczenia
z Centralnej
Ewidencjii Infomacji
zaiwiadczenia
o wpisie
o Dzialalno$ci
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
Polskiej(wczeSniej
jezeli
do ewidenciidzialalnoicigospodarczej), odrqbneprzepisywymagajqwpisudo rejestru
lub zgloszeniado ewidencji dzialalno3cigospodarczej,wystawionegonie wcze5niejniZ 6
miesiqcyprzedup\.wem terminu skladaniaofefi.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,ktdrzy:
a) posiadaj4uprawnienia
do wykonlnvania
dzialalno{ciw zakresieobjgtymprzedmiotem
zam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
. prowadz4zarejestowan4dzialalno6i
gospodarcz4
. posiadaj4koncesje,
zezwolelialub licercjew zakresieobjptyn zalr6wieniem;
techniczn)'rn
orazdysponujqpotencjalem
b) posiadaj4niezbgdnqwiedzq
i doSwiadczenie
i osobamizdoln)'rnido wykonaniazam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
. posiadajewdrozone
spelflaj4cew)tnaganiazawarE
systemyzazqdzaniajakoscre
w AQAP sedi2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajduj4sigw sltuacji ekonomiczneji finansowejzaperu'iaj+cejwykonaniezam6wienia
a w szczeg6lnoscil
r posiadaj4ubezpieczenie
cywilnejlt'zakesie prowadzonej
od odpowiedzialnoici
gospodarczej.
duialalnodci
4. Zamawiaj4cydokonaocenyspeh'ianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialu w postgpowaniu
na podstawiezlozonycho6wiadczeiii dokument6wzgodniez fomul4,,spelnia / nie spelnia"
mo2liwo(6skladania
oferl czg3ciowych
wedlugprzedmiot6w
5. Zamawiaj4cy
dopuszcza
zam6wieni4kt6rych szczeg6lou,ywykaz stanowizal4cznikff 1 do Warundlr pEetargu.
447.
zam6wienia:
Iloi6 przedmiot6w
okre(lonych
Wykonawca
mozezlo2y6ofertynajedenlub wiecejpEedmiot6wzam6wienia
pzetargowym.
postQlowaniu
w niniejsz)'rn
Zanawiaj4cemuprzyslugujeprawo dokonaniaodrEbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
zam6wienia.
Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wadantowych.
6. ZamawiajqcydopuszczamozliwoS6powierzeniawykonaniaczQdciumoraypodwykolawcom
(poddostawcoDr).
kqteri6w:
7. Kry.teriaocenyofefi wraz ze znaczetiemposzczeg6lnych
(koszt)
waga
k)'terium : 100 9/o
cena oferty
blal pod uwagvwartoidbrutto
Zamawiaj{cypzy obliczaniutegokyterium bQdzie
przedmioty
zamowienia.
zaposzczegolne
w siedzibie
wniosku,osobiscie
8. Warunkiprzetarg,moznaodebrai,po zlo2eniupisemnego
Zamawiajacegolub Zamawiaj{cyprzesleje na wskazanywe wniosku adres
9. TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dni^30.ll20l2t.
10.Miejscerealizacjiumowy:
JednostkaWoiskorva422E
SkladKutno
99-300Kutno
ul. BohaterdwWalk nad Bzur4.

htdk sptrr'
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11.OfeitE,w formiepisemnej,nalezyzlozyi w:
JednostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul, BohaterriwWalk nad Bzur4,99-300Kutno
brdynek nr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelarii tajnej JednostkiWojskowej42^28
SkladKutno).
r .o d z I l ' "
d od n i a2 3 . 0 7 . 2 0 1o2 g
12.Wykonawca
zwiqzanybgdzieofertqprzez60 dni od terminujejzloZenia.
13.W przypadku,gdyw postQpowaniu
zlozonazostaniej ednaofertaodpowiadaj4ca
tre('c\Warunkiw
przelargu, w celn nstaleniaposlanowieilumowy Zamawiaj4cy pzeprolvadzi negocjacje z j ednym
Wykonawc4w oparciuo tre6i zlozonejofefty.na podstawieart.72 Kodeksucywilnego.
14.Kwotawadium386.980,00
zl
(slounie:trzystaosiemdziesi4t
sze(i tysiqcydziewigisetosiemdziesi4t
zlotych00/100).
nmiesienia
poszczeg6lnych
przedmiotach
i
spos6b
wadium
Wysoko56
wadiumw
zam6wienia
przetargu.
okre(larozdzial XI tr;llatulxk6w
wykon-iu
15. Zamawiaj4cy
wymagalbgdzie,przedpodpisaniem
umouy, uriesieniazabezpieczenia
0/o
umowy w wysokoici I warloScibrutto zam6wienia.
16.Do uplyw! teminu skladania
oferlZamarviaj4cy
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolania
Warunkiwprzetargu
17.Osobyupowa2nioD€
do kortakt6w:
- pplk Andrzej WRoTNIAK tel. (42)750-23-65;
- mjr Marcin FURMANCZYK, tel. (42)750-25-48.
18.Zamavr'iajqcy
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia
19.Ogloszenie
nie stanowiofertyw rozumieniuart.66 Kodeksuc}'lvilnego.

I 2r.
ogloszenia:
22.06.20
Datasporzqdzenic

