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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
o post€powaniuprowadzonymw trybie p\zetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodo$ejw sprarviczasadi trybu zawieraniaum<irv,kf6rych pzedmiotem iest uzbroienie
Iub sprzgtrvojskowy,stanowi4cymzal4cznikdo dccyzjiNr 291,MONMinistra Obrony
Narodorvejz dnia 26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14poz. 119ze zm.).
ZAMAWIAJdCY:
JednostkaWoiskorva,{228Krak6w
30-901Krak6w, ul. Montelupich3
(afi.ta tha ha,M,ana,ohe

dzialajqcypoprzez:

sa)

WydzialTechnikiLotniczej
Jednostki
Wojskowei,1228
99-300Kutno, ul. BohateriirvWalh nad Bzur4
tcl. +18 (42)750-25-04, faks +.18(,12)750-25-89
c-mail:rvtlkutno.zamowieniapubliczne@rvp.mil.pl
w\rrv.3rblos.typ.mil.Dl
lttdt?spa.zto t. 1etel.h, laki e uot,

zapraszado skladaniaofert na: zakup tcchnicznych Srodk6w matcrialorvych do spr-zghr
wysokoicio*'o ratowniczego i desantowo- spadochronowego
w asoflymencic$,l,szczeg6lnionym
w ltrlarunkach przet.r gu

Warunkipnetaryu vdostgpnione
sena stronieintcrnetowejZamalriaj4crgo,
tj. wrv.3rblog.rvp.mil.nl,z jednoczesnym
zastrzezeniem,
Zepodsta.tv4
do ubicganiasip
o zam6wieniejest prz ckaz nie przezZ^mawiaj4cegodo WykonawcyWorutk(ireprzetorgu.
OdDowiednie, pisemne wnioski rv tj'm zalo.esie, z:rwierui{c€ dane teleadrcsowe lvnioshoda$'cy

lvraz z adresempoczryclektronicznejnaleiy przesyladdo Zamarviajqcego
na zasadachoDisanrch$ rozdzialc\ lI lhrunAiw nrzt:tarpa.
At'aga!
DId Fzetnt,ntlantu niniejszegopost1?ovanir pnezokrcilenie ,Znnnt inj4cr", kni.lorti.o'lo trskflza e
* lr.edhiototelch W(ta k.tch trftetiryn naleA,prl,jno (rt, ia dotlczt)to leprort Wllzieln Tbchniki Lotntuzej
Iednortki Wojskowej422Ew ltutnie-

Przedrriotem
zam6wieniajest
zakupfabrycznie
nouych,pochodz4cych
z produkcjirokl201l12012
tcchnir"znych
Srodk6wmaterialowych
do sprzQtu
wysokoScioworatowniczego
i desantol\,o
spadochfonowego
w asoftymenciewyszczeg6lnionymtv Ilarunkacll przetargu
Na dostarczone
przedniotyzam6wienia
Wykonawca
\,vinienudzie)ii gwarancjiniernniej
niz 24 miesi4ce,
liczqcod datyodbioruwyrobu.
Uwaga!
Zauawiqjqci zdstrzegasabiepfawa di. niejszeniailoici ILh leztetlacji z t.t.czegnlhlch tzcrt,arl.tuphn.
w prrypddk| nievystdrctaj.L.ej wielkoici ircdk'tr fntinsawych.

Nr referencyjny postepowania:
31/DEC/2012.
L Podstaw4
do ubieganiasiQo udzielenig
zam6wieniaJest
zlozenieofedy w oparctuo i\}maga a
'N
okte!,\one Warunkachprzetarg .
2. Postqpouanie
prowadzone
bQdziew trybieprzetargu.
3. Warunl<i
udzialuw postQpowaniul
stran I z 3
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Wykonawca(lub Wykonawcywysttpuj4cywspr5lnie)
zarnierzaj4cyzloZy6ofcftQ
zobowiqzanyjcst, pod rygoremnie plzyjQciaoferry,przcdstawidZamawiaj4cemu,
nie p(iiniej niZ 6 dni przed upbrwemterminuzloZeniaofert, aktualtreinformacic
(imig i nazrvisko)dotycz4ccczlonk6worganrirvzarzqdzaj4cychi nadzorczychWyhonawcy
(tub Wykonawc6wrvystepujAcych
wsp6lnie),r takie pelnomocnik6wlub prokurent6w,
kt6rzy bed4reprezcntowaliWykonawcgrv postgpowaniu.
lnfonnacie,o kt6rychmowapowyzejWykonawca
przedstawia
Dapodstawioaktualncgo
odpisu
z wld.icirvogo
rejestnralbozasrviadczenia
z CcntralncjEr.idcncjii Infonnacjio Dzialalnosci
Gospodarczej
Rzeczpospolitei
Polskiej(wczedniej
za6wiadczenia
o wpisiedo ewidencji
j
gospodarczcj
dzialalno6ci
przepisy
e2eli
odrqbne
lvymagajqwpisu
do rejestrulub zgloszenia
),
do cwicleDcji
dzialalDoSci
gospoclarczej,
wystawiolegonie lvczesniej
niz 6 niesiggy
przeduplywomterminuskladania
ofert.
1) O udzielenie
zam6wienia
nogqubiegaisiQWykonawcy,kt6rzyl
a) posiadaj{ulrawnieniado r1,161y1'ania
przednioten
dzialalnosci
w zakesieobjQt}'rn
zam6wionja,
a w szczeg6lnoSci:
. prowadz4zarejestro*an4dzialalno66
gospodarcz4;
. posiadajqkoncesje,
zezwolenia
lub licencjeu,zakresieobjQtyrnz:unowJeniem;
b) posiadaj4niezbqdnqwiedzq
i do3wiadczenie
orazdysponuj4potencjalem
technicznym
i osobarnizdolnlmi do wykonaniazam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
qTmaganiazawafte
. posiadaj{wdro2oDe
systemyzarz4dzaniajakoSci4
spelniaj4ce
w AQAPserii2000lubPN EN ISO9001:2000;
c) znajduj4siQw sytuacjiekonoDricznej
wykonaniezam6wienia
i finansowejzapewniai+cej
a w szczeg6lnogci:
. posiadaje
ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
oywilnejrv zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gospodarczcJ.

4. ZamawiajQcy
pzez Wykonawc6w
warunk6wudzialuu'postqpowaniu
dokonaocenyspelniania
napodstawie
zlozorlychoiwiadczefi dokument6\a'
zgodlie z fomul4,,spclnia/ nie spelnia".
5. Zirmarvrajrlcy
dopuszcza
mozliwoSa
wedlugprzedrnicrl6w
skladania
ofertczQSciowych
zam6wienia,wyszczeg6lnionych w Warunkachprzetargu.
Iloscprzcdmiot6rr
zam6$icniaJ9.
Wykolawcamozezlozyeoferlyl1ajedenlub wiQcejpzedmiot6wzandwieniaokres]onych
lv niniejs4'rn postQpowaniuprzetargowym.
przyslugujeprawodokonania
Zamawiai{cemu
odrqbnego
wyboruna kudy z pzedmiot6w
zamowlenLa,
6. Zarnawiajqcy
t1iedopuszcza
skladania
olertwarianto*ych.
doposzcza
mozliwo66pou,ierzenia
rvykonania
czQSci
umo$lrpodwykonawcon
7. Zarnarviaj4cy
(ooddostawcom).
6 Kryteria ocenyoferl \\raz ze znaczenlemposzczeg6lnych
kr)'teri6w:
ccnaofcrty (koszt)
wagakryterium: 100'zo.
Zamawiaj4cyprzy obliczaniutegokq.terium bQdziebra}pod uwagQwartoid brutto
pzedmiotyzam6wre a.
zaposzczeg6lne
po T.loieniupisemnego
moznaodebra6,
wlrioskuzawieraj4cego
dano
8 Wanrnkiprzetargu
pocztyelektronicznci,
w siedzibie
wnioskodawcy
wrazz adresem
osobiScie
tcleadresou'e
przellejena wskazan-v
wc umioskuadrespoczty
Zarnawiajqcego
lub Zamawiajzlcy
elektronicznej .

9. Terminrealizacjiunowy ustalasiQdo dnia 05.12.2n12r.
l0 Vrejscerealiz.rcji
umouy:
JcdnostkoWoisl(owa,1228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Dzur4
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11.Ofertq,w formiepisemnej,nalezyzlozyi wl
JcdnostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczojrv Kutnie
ul. Bohater6rvWalk nad Bzu14,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(lilia Kancelarii tajnoj JednostkiWojskorrcj4228SldadKutno).
do doia 14.08.2012r.
o god7.I l"u
12.Wykonawca
zwiqzanybgdzieofertqprzez60 dni od terminujej zlozenia.
gdy wpostQpowaniu
jednaofefiaodpowiadal4ca
13.W przypadku,
zloZonazostanie
tueici
Warunk6vprzetqrgu, w celu ustaleniapostanowieliumowy Zamawiaj4cy przeprowadzi
negocjacje
zjedlryl1rWyko[awc4 w opifoiu o tresC
zlozolej oferly,na podstawie
aft. 72
Kodeksuclwilnego.
14 Kwotalvadi0m197.560,00
zl.
(stownie:stodzie\.viQidziesiqt
piQisetszesidziesiqt
sicdemtJ,sigcy
zlotych00/100).
Wysoko66
wadiumw poszczeg6lnych
pzedmiotachzaln6u,ienia
i spos6bwniesienia
\vadiurn
okeslapkt XI Waruilk'wprzetargu.
15.Zamawiaj4cy
wymagalbQdzie,
przedpodpisaniem
umouy, wniesiel a zabezpieczenia
wykonania
umow1.w wysokosci I % warloici brutto umowy.
16.Do upl!'\lu teminu skladaniaol'erl Zamawiaj{cyzastrzegasobieprawo do zmiany lub odwo}ania
ll/arunk6\\)plze l argu.
17 Osobyupowaznione
do kontakt6w:
- pplk Andrzej WR6TNIAK tel. (42)750-23-65;
- mjr Robert NOWAKOWSKI te].(42)750-23-73.
18.Zamawiaj4cy
zastrzega
sobieprawodo zmianylub odlvolaniaogloszenia.
19.Ogloszenie
niestanowiofeftyw rozumieniuart.66 Kodeksucywilnego

WROTNIAK

Datasporzalzenia
ogloszefia:25.0'7.2012r.

