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OGI-OSZENIE
o posttpowaniuprowadzonymrv trybie przetarguzgodniez Wy{'cznymi Ministra Obrony
Narodorvejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6rv,kt6rych przedmiotemjcst uzbrojenielub
sprzetwojskowy,stanowi4cymizal4cznikdo decyzjiNr 29\IMON Ministra Obrony Narodowej
(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz..119zezm )'
z dnia 26.07.2006r.
ZAMAWIAJACY:
Jcdnostlo Wojskowa422EKrak6w
30-901Kr:rkriw.ul' MonteluDich3
(oJ1qJa]ru nEr d n n 6t tdJ4e Ea)

dzlaldjqcy poptzez:

Wydzial TechnildLotniczej
JednostkiWojskowej4228
99-300Kutno, ul. Bohater6r'Walk nad Bzur4
tcl. +48 (42)750-25-04, faks +48 (,12)750-25-89
e-mail:rvtlkutno.zamowieniapublicznc@\vp.mil.pl
*rwv,3rblog,wn.mil.pl
Pt1resPacztor't' tetelanfuk\ e nat,

zapraszado skladaniaofert na:
zakup technicznych
Srodk6wmatcrialorvych(tsm)
do Smiglorvc6rv
r6ZnychtYP6w
w asofiymenciewyszczeg6lnion;,n,w l[arunkach przelargu
(doklodneokrctte"ic ptze.ltniotu znhiei.'tio)

s{ na stronieintcrnetoweiZanawiajAcego'
Worunkiprzelargurrdostgpnionc
z jednoczcsnym
zastrzeze cm,Zepodstaw4do ubieganiasip
tj. r,ww.3rbloe.rvp.mil.pl,
do Wykon^flcy Warunkiwprzetarg .
o zam6wienicjcst przek^z niepyzczZamawiaj4cego
danctclcadresorvc
Odpowiednie,pisemnervnioskirvrym zakresie,zarYieraj4ce
przesylad
do Zama$iaj4ccgo
rvrazz adresempocztyclchtronicznejnalczy
rvnioskodarvcy
na zasadachopisanychw rozdzialeVII Warufikdtvlrrzetotgu.
DIa pae?rcwulzenin nhltejszego postepownnit Fze.okrcSle ie ,,Ztmalliai\cr ", kttilotttzorro tesknzftne
on, ia ltotczJ, to ttlJrost Wlllziatu Te.ltriki I'ottli.z?i
|| przedhiotot!),ch ll/atunkich plzet.tryu nale ) przfino
Wojskotrej 4228 w kltnic.

lz.lnortki

Pzedmiotcm zam6wieniajest zakup fabrycznienowych, pochodz4cychz produkcji roku
2011,12012tecbnicznych irodk6w materialolrych (tsm) do Srniglolvc6w r6znych typ6w,
w asoftymencie$yszczeg6lnionymw l/a/unkach przetargu.
Wykonawcas'imen udzieli6 gwarancjidla wszystkichwyrob6w nie mniej niz 200 godzin
liczqc od daty odbioru wyrobu.
pracy lub 24 miesi4ce(w zaleznoscico uplynie wcze6r'riej)
DopuszczasiQdostawglvyrob6w u'yprodukowanych$' latachwczesniejszychlv przypadku
wyrob6w nic posiadaj4cychograniczcniaw resursiekalendarzowl'r'n
Wyr6b winien byri zakonserworvany na okres i na zasadachokre6lonych w normie obronne1
NO-16-A800:2007.Dopuszczasiq stosoll'anieinnych metod ochronyni2 okre3loneu'rvr't'.normte
lepsz4ocllonq
pod warunhiem,zc zapewriaj4otte r-6wlrorzEdn4lub
A 'ogr!
zam6t idiqcy zarfizegasobieprawo do zmniejszentuilaici lub reqgntlcj i z Po:zczeg'lry,chczeici zam6v,ienia,
w pr4p&tku

r i ewy:tarczdtLvej

vielkoici

posiaddnvch Srodk<jtt fnan gotvtc h.
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Nr referencyjnypostppowania:
281DEC/2012.
l. Podstawe
do ubicganiasiqo udziclcniczam6wicniajcslzlozcnicofclly w oparciuo w)'n'Iagania
przetargu.
okre(lorew Watunkach
prowadzone
2. Postqpowanie
bqdziew trybieprzetargu.
3. Warrnkiudzialuw postQpowaniu:
1) Wykonalvca(lub Wykona$,cyrvyst€puj4cy
rvsp6lnie)zamierzaj4cyzloiyd ofertp
zobowi4zanyjest, pod rygoremnie prryjpcia oferty,przedstawidZama$irjtcemu,
nie p6Zniejni2 6 dni przeduplt'wcmtcrminu zloicnia ofcrt, aktualneinformacje
(imiQi nazwisko)dotycz4ceczlonk6lvorgan6$'zarz4dzajqcychi nadzorczych
Wykonawcy(lub WykonawcrlwnastppujAcych
rvsp{ilnie),r takzepelnomocnik6w
lub prokurcnt6w,ht6rzy bpd4rcprczcntorvaliWyhonawcprv postpporvaniu.
odpisu
przedstawia
na podstarvie
aktualnego
Informacje,o kt6rychmowapowy2ejWykonawca
i Inlomracjio Dzialalno(ci
z wla6ciwego
rejestrualboza6wiadczenia
z Centralnci
Er.videncji
Rzeczpospolitej
Polskiej(wczeSnicj
zadwiadczenia
o wpisiedo ewidencji
Gospodarczej
jezeli
gospodarczej), odrqbneprzepisywymagaj4wpisudo rejestrtrlub zgloszonia
dzialalno6ci
gospodarczej,
wystawionego
do ewidencjidzialalnorici
nie wczesniejni2 6 miesigcyprzed
up[ wemterminuskladania
ofcn.
2) O udzielenie
zam6wienia
mog4ubiegad
siqWykonarrcy,kt6rzy:
a) posiadaje
uprawnienia
do wykonywania
dzialalnoiciw zakresieobjQtymprzednriotem
zam6wienic.
a u szczeg6lnoici:
. prowadz4zarejestrowan4dzialalno5i
gospodarcz4;
r posiut-laj4konccsje,
zczwolenia
lub licelcje u. zakcsicobjptyn zanr6\\'ienicnr;
tecluricznym
orazdysponujqpotencjalem
b) posiadaj4
niezbpdnq
wiedzqidoSwiadczenie
a w szczeg6lnoSci:
i osobamizdolnymido uykonaniazam6wienia,
. posiadaj{wdrozone
spelniajase
$Tmaganiaza$'arte
systemyzarzqdzania.iakosci4
w AQAPserii2000lubPN EN ISO9001:2000;
wykonaniezrm6rienia
w sytuacjiekonomicznej
i finansowejzapewniajqcej
c) znajduj4siQ
a w szczeg6lnosci:
o posiadaj
q ubezpieczenie
cywilnejw zakesieprowadzonej
od odpowiedzialnodci
gospodarczej,
dzialalnoSci
pzez Wykonawc6wwarunk6wudzialuw postQpowaniu
4. Zamariaj4cydokonaocenyspelniania
/ nie spelnia".
zgodniez formul4,,sPelnia
i dokument6w
napodsta$'ie
zlozonychoir'viadczeri
pzedmiot6$'
wedlug
dopuszcza
mo2liwoi6skladania
ofertczQiciowych
5. Zamau'iai4cy
zanr6wienia,wyszczegolntorrychw Warunk6fiprzetaryp.
Ilosdprzcdmiot6wzam6wienia:245.
Wykonawca
mozezloZytofcrtynajedenlub wiQcejpzcdmiot6wzan6\\'ien;aokte(lonych
w niniejsz).npostwowaniuprzetargow)'1ll.
przysluguje
prawodokonania
odrqbncgo
wyboruna kazdyz przedmiot6w
Zamawiajqcemu
zam6wienia.Zamawiajqcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowycb.
wykonaniaczqdciurnowypodwykonawcon
mozliwoSipowierzenia
dopuszcza
6. Zamawiaj4cy
(poddostawcom.).
poszczeg6lnych
kq'teri6w:
7. KrylcridoceDyofertwlaz ze zraczeniem
wagak)4erjum : 100 9/o.
cenaofcrfy (koszt)
Zamawiaj{cyprzy obliczaniulegokt1'teriumbqdziebralpoduwagQwafiosibrutto
pzedmiotyzam6wienla.
zaposzczeg6lne
dane
wnioskuzawieraj4cego
przetargu
moznaodebrai,po zlozeni[pisemnego
8. Wanu d
w siedzibie
pocztyelektronicznej,
osobiscie
wmz z aahesem
teleadresolve
wnioskodawcy
je nawskazany e wnioskuadrespocziyelektroniczlrej
przeSle
lub Zamawiajqcy
Zamawiaj4cego
9. Terminrealizacjiumouy ustalasiQdo dnia 30.11.2012r.
10.Miejscerealizacjiumowyl
JcdnostkaWoiskorva'1228
SkladKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6rvWalk nad BzurQ.
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11 ofer1''w formiepisemnei'
nalezyzlozy6
Ltuu woi.t oruo+zzs
WydzialTechnikiL;fniczej w Krtnie
ul. Bohrter6w Wrlk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelariitajnej JednostkiWojsko\vej4228Sld^d Kutno).
d od n i a1 1 . 0 7 . 2 0 1o2gr .o d z l. l " "
zwiazanybgdzieofer14przez60 dni od terniru jej zlo2enia.
12.Wykonawca
jednaoferLaodpo\a'iadajqca
gdyw postqpowaniu
treici Warunk6w
13.W przypadku,
zlozonazostanie
przetergu,w celn\rstaleniapostanowiefumowy Zarnawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez jednym
a1172 Kodeksucywihego.
Wykonawc4w oparciuo tre(6zlo2onejoferty,na podstawie
14.Kwotawadium554.980,00
zl.
zlotych00/100).
(sloMie: IiQiselpiQddziesiqt
czterytysi4cedziewigdset
osiemdziesi4t
wadium
przedmiotach
zan6wjcnia; spos6bu'niesienia
Wysoko$6
wadiumw poszczeg6lnych
oke6la rozdzial XI Warunk(twprzetargu.
jej
umowy,wniesieniazabezpieczenia
15. Zamawiaj{cywymagalbqdzie,przedpodpisaniem
wykonania
w wysokoiciI 7uwartoscibrutto.
oferlZamawiaj4cy
zastrzega
sobieprawodo z'uianylub odwolania
16.Do uplplu terminuskladania
Warun6w przetqrgu
do kontaktdw:
17.Osobyupowaiznione
pplk Andrzcj WR6TNIAK, tel. (42)750-23-65;
mjr Marcin FtIRI{-{t czyK, tel. (42) 750-25-48.
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiaj4cy
zastrzega
w rozumieniuart.66 Kodeksucywilnego.
19.Ogloszenie
nie stanowio1'erty

)CA

fut/
WROTNIAK

15 06.2012r'
ogloszeniat
Datasporz4dzenia

