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MODYFIKACJA OGI-OSZENIA
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodowejrv sprawiezasadi trybu zarvieraniaum6w,kt6rych przcdmiotemjest uzbrojenie
lub sDrzQt
wojskowy,stanorvi4cym
zal4cznikdo decyzjiNr 291/MON Ministra Obrony
(Dz,Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia 26,07.2006r.
ZAMAWIAJdCY:
JcdnostloWojskova 4228Krak6w
30-901Krak6w. ul. Montelunich3
lol.Jattu hu n

haviruaeso)

dzralajqcypoptzez:
Wydzial TechnildLotniczej
JednostkiWojskowcj4228
99-300Kutno, ul. BohaterdwWalk nad Bzur4
tel. t48 (42)750-25-04, faks +48 (42)750-25-89
p.mil.pl
c-mail:wtlkutno,zamorvicniapubliczne@r1
rvrvrv.3rbloe,rvp.mil.Dl
(d.bespa.,ton\, t.].fon, JAks,et,ail)

zaprasza
do skladania
ofertna:zaknp technicznychirodk6w materialorvychdo sprzptu
- ratowniczegoi de$antowo- spadochrono*'ego
wysokosciorvo
\t asotymenclewyszczeg6lnion)'rn
w l,[/arunkac h przetar gt r

Wotunkipryeldrgurrdost€pnione
sena sfronieinternelowejZamawiajecego,
ti. www.3rbloq,wD.mil,pl,
z jcdnoczesnym
zasfEeieniem,ze podstaw4do ubieganiasiQ
jest
przekazn[ic przez ZamarviajQcegodo Wykorrat'{cy Warunktiwprzetdrga.
o zam6rvienie
rvnioskodAwcy
Odpowiednie,pisemnewnioski w tym zakrcsie,zawieraj4cedare feleadresowe
rvrazz adresempocztyelektronicznejnaleiy przcsyladdo Zamawiaiqcego
na zasadach oDisanychw rozdziale VII Waranktjrt przetargu.
Ui,agl!
Dlu przeprcvalzenio niniejszegolostcpot anifl - ptzez ohrcilcnic ,,zanaviejbcJr"" ka?dot6owo tt'skuznne
w pnedmiototqch lyarunkach pnetaryu flIeit Fujnowd, ii do,)cz! to wprost Wfdzilllu lechttilli Lotniczej
.Iednostkiwojskohtej4228 w Katnie.

z produkcjiroku2011/2012
zam6q.ieniajest
zakuplabrycznienowych,pochodzqcych
Przedmiotem
i desantowo
$rysokoscio$'orato$'niczego
matedalowych
do sprzQtu
technicznych
Srodk6u,
spadoclnonowego
w asortymencie$yszczog6lnionylr.'w II/ar nkachprzeturgu
winienudzielii gu'arancjinie mriei
przedmiotyzam6wieniaWykonawca
Na dostarczoDe
licz4cod datyodbioruwyrobu.
niz 24 lniesiece,
Uu'aga!
Zdndwlaj4cy zastrzeAq sabie ?rM,o .la zhhiejsretid ilo:ti llh tu4)ghu.ii.
?tzlp ddk! nialiystarczdj.Lc ej v,i elkoi ci ! t o dkdwlin ansaw'1 h.

patz.t.t!tl'7y.:h

.'Qici .dnaNienio

31/DEC/2012.
Nr referencyjnypostppowania:
zlozenieolertyw opcrciuo wl nagania
zam6wieoiajest
do ubieganiasigo udzielenie
1. Podstawe
okre{lonew Warunkachprzetargu
prowadzone
bgdziew trybieprzetargu.
2. PostQpowanie
3. Warunkiudzialuw postQpowaniu:
srana I 2 3
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Wykonal.ca(lub WykonawcywystppujAcywsp6lnie)zami€rzajAcyzlotyd ofertg
zobowi{zAnyjest, pod rygoremnie przyj€cir oferty,przedsfawi6Zamarviajacemr.
nie p6zniejniZ 6 dni przed upl).lvemterminu zlozeniaofert, aktualneinformacjc
(imip i nanvisko)dotycz4ceczlonkdworgandwzarzAdzaj4cych
i nadzorczychWyhonarvcy
(lub Wykonawc6wwystppuj4cychwsp6lnic),a tak2cpclnomocnik6wlub prokurcnt6rv,
kf6rzy bgd4reprezentowaliWykonawcpw posfepowaniu.
Infbrmacje,o kt6rychmowapowy2ejWykonawca
pzedstarviana podstawieaktualnego
odpisu
z wla(ciwegorcjesl-rLL
zilbozaSwiadczenia
z Centralnej
Ewidencjii Inforrnacjio Dzialalnoici
Gospodarczej
Rzecz-pospolitej
Polskiej(wczesniej
zas$'iadczenia
o wpisiedo ewidencji
jezeli
gospodarczej), odrQbne
pzepisywlnagajqwpisu do rejestru1ubzgloszenia
dzialalnoSci
gospodarczei,
do e$.idencjidzialalnosci
wystawionego
nie wczesniejniz 6 micsiqcy
przeduplywemterminu skladaniaofert.
1) O udzielenie
zam6wienia
mog4ubiega6sigWykonawcy,kt6rzyl
a) posiadajauprawienia
do &Jkon).waliadzialalnoiciw zakresieobjqtymprzedmioterr
zam6wienia,
a w szczeg6lnoscrl
r prowadz4zarejestrowan4
dzialalno3igospodarcz4;
r posiadaj4
koncesje,
zezlvolenia
lub licencjew zakresieobjqtymzam6wleniem;
leclmicznpn
b) posiadaj4
niezbqdn4
wiedzqi doSwiadczenie
orazdysponuj4potencjalem
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
a u' szczcg6lnoici:
o posiadaj4
zawarte
udro2onesystemyzarzqdzaniajakosci4
spehiai4cewymagania
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
wyi(onaniezam6wienia
c) znajdujqsiqw sltuacjickonomiczncj
i finansowe!zapewniajqcej
a w szczeg6lnosci:
r posiadajqubezpieczenie
cy\l'ilnejw zakresieprowadzonel
od odpowiedzialnosci
gospodarczej.
dzialalnoSci
*- postqpowaniu
pzez wykonawc6wwarunt6wudzia:lu
4. Zamau'iaiqcy
dokonaocenyspelniania
i dokument6w
zgodniez fomulq,,spelnia/ nie spehria"
napodstawie
zlozonycho3q.iadczeri
*€dlug przedmiot6w
5. Zamawiaj4cy
dopuszcza
mozliwosiskladania
oferlczQsciowych
zam6\\'ienia,*yszczegoltttotrychw Warunkachprzeturgu.
Iloi[ przedmio(riw
zamririeniaJ9.
okreslonych
mozezlozydofefiynajodenlub wiQcejpzedmiot6wzam6wienia
Wykonawca
przetargowym.
w niniejszympostQpowaniu
przyslugujeprawodokonania
odrqbnego
wyboruna kazdyz przedmiot6w
Zamawiaj4cemu
zam6wiela.
6. Zamawiaj4cy
nie dopuszcza
skladania
ofefi $a antoul'ch.
powierzenia
wykonaniaczQsciumowypod$'vkonawcom
dopuszcza
mo2liwoji
7. Zamau,iai4cy
(poddostawcom).
kryteri6wl
6. Kl)'teria ocenyofcft wraz ze zrrdczertiemposzczeg6lnych
wagakryterium: 1007o
ccnaoferfy (koszt)
Zamawiaj4cyprzy obliczaniutego kryterium bqdziebral pod uwagQwaltosi brutto
za poszczeg6lneptzedmiotyzam6wrenLa.
dane
wniosklrzawierajqgego
moznaodebrai,po zlozeniupisemnego
8. Worunkiprzetargu
w
siedzibie
poczty
elektronicznej,
osobiicie
u'raz
z
adresem
teleadresowe
wnioskodawcy
przeslejenawskazanywe wliosku adrespoczly
Zamawiaj4cego
lub ZamawiajQcy
elektronicznei
9. TerminrealizacjiurnorvyustalasiQdo dni^ 05,12.2012r.
10.M iE.cereilizccjiumowy:
.lednoslkaWojskorva'1228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6rvWalk nad Bzura
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11.Ofertq,w formiepisemnej,nalezyzlozy6w:
.IednostkaWoiskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohatcr6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6jnr 123
(filia Kancelarii tajnej JedDostkiWojskowej4228Sklad Kutno).
do dnia01.08.2012r.
o godz.I l'u
12.Wykonawca
przez
zwi4zanybpdzieo1er14
60 dni od tcuninujej zlo2enia.
j ednaofeftaodpowiadajqca
gdy w postQpowadu
tegci
13.W przlpadk-u,
zlo2onazostanie
postanowiei
przeprowadzi
Warunkdwprzetargu, 1\rcelu ustalenia
umolvy Zamawiaj4cy
afi. 72
negocjacje
z jednymWykonarvc4,
w oparciuo lresi zlozonejoferty,napodstawie
Kodeksucywilnego.
14.Kwotawadium197.560,00
zl.
(slownie:stodziewiqidziesiqt
zlotych00/100).
siedemtysiqcypiqisetszesidziesi{t
przedmiotach
wadium
Wysokosiwadiumw poszczeg6lnych
zam6rieda i spostibwniesienia
pkt
przetargu.
okreSla XI ll/arunk6w
wykonania
wymagalbqdzie,przedpodpisaniem
umowy,wniesieniazabez-pieczenia
15.Zarnawiaj4cy
umowy w wysokosci I o/owartoicj bruttoumo\lTzastrzega
sobieprawodo zniany lub odlvolania
16.Do uplywuleminu skladania
ofertZamawiaj4cy
I;far unk6\,,)p rzetdrgu.
17.Osobyupowaznione
do kontakt6w:
pplh Andrzej WR6TNIAK tel. (42)750-23-55;
- mjr Robert NOWAKOWSKI tel. (42)750-23-73
zastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiajqcy
19.Ogloszenie
nie stanowiofcfty w rozumicniuar1.66 Kodeksucyrvilnego.

pptkAnd

ogloszeila.79.07.2012t.
Datasporzqdzenia

j WROTNTAK

