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OGLOSZENIE
o posftporvaniuprowadzonymw trybie przctarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodorvejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
spyzpl wojskorvy,stanowi4cymizalqcznikdo decyzji Nr 291,4{ONMinistra Obrony Narodorvej
(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 119ze zm.).
z dtl.i^26.07.2006r.
ZAMAWIAJ.{CY:
JednostkaWoiskowa4228Krakdw
30-901Krak6rv.ul. MonteluDich3
(olictalnu na^n ana

aBeqo)

dzi,alaj4cypoprz,ez:
Wydzial TcchnildLotniczej
JednostkiWojsko$'ej4228
99-300Kutno, ul. Bohater6wW:rlk nad Bzur4
tcl. +48 (42)750-25-0,1
, taks +48 (,{2)750-25-89
e-mail:wtlkutno,zamowieniapubliczne@wp.mil,pl
rvww.3rbleg.t!D.!!!il[l
(ala po-tory. kteJ.n. /a*s. e tur,

zapraszado skladaniaol'erl na:
dostawtzestaw6wdo usprarvnianiaprzegub6wosiorvych,piorowych i poziomychpiastrvirnika
no3ncgofypu 24-1930-000,
w ukompletowaniuwyszczeg6lnionymw I/arunkat h przeIargt
(loll|nn

okt.ll.nit ptu,Jnidt

zttnnh tutil)

Warankiprzetargutudost€pnione
sa na stronieinterretowej Zamawiaj4cego'
ze podstarv4do ubieganiasif
tj. rwvw.3rbloe.wp.mil.pl,
z jednoczesnym
zastrzezeniem,
o zam6wicnicjcst pn ekftzanieprzezZa.mawiaj
{cegodo Wykotalcy Warunkiwptzelaryu.
Odpowiednie,pisemncwnioskirv tym zakresie,zawieraj4cedanc teleadresowe
rvnioskodarvcy
rvrazz adresempocztyclcl(ronicznejnaleiryprzesyladdo Zamawiai4cego
na zasadachopisanychw rozdzialeVII Warunkiwprzelargtt,
Uwaga!
Dln ptzeprcwdzenio ninicjszegopostwowantu - ptzez okrcilenie ,,2 (teiltjqcr", kni.iorazo o ttskflzane
ll/aur*&h przeteryu halcal przfj%olrai, ii douclti to lrptost WtlTiaL TeehhikiLohli.zei Je.lnostki
v przealmiotot!:ttch
Wojskowej4228 lt' Kutnie.

roku
z produkcji2011/2012
zam6wieniajest
dostawafabrycznienowych,pocl'todzqcyoh
Przedmiotem
przegub6wosiowych,pionolr'yoh
i poziomychpiaslwilrlikaloSnego
zestaw6w
do usprawniania
przetargu
w
Waruhkach
wyszczeg6lnionym
rypu24-1930-000,
w ukompletowaniu
w)toby nie mniejniz 200godzinpmcy
winienudzieli6gwaranciina dostarczo[e
Wykonawca
co uplyniewczesniej)liczqcod datyodbioruwyrobu
lub 24 miesi4ce(w zaleznosci
w przypadku
$'latachwcze6niejszych
Dopuszcza
siEdostawgwyrob6wwlarodukou'anych
ograniczenia
w resursiekaleDdarzorym.
wyrob6wnieposiadaj4cych
okeslonychw nonnieobronnei
na okresi na zasadach
Wyr6bwinienbyi zakonserwowany
innychmetodochronyniz okeslonew ww normre
siQstosolvanic
NO-16-A800:2007.
Dopuszcza
lepszqochronE.
podwalunkiem,2czapewniaj4one
r6v,norzqdn4lub
Uwflga!
Zamawiajqcy zastrzega Mbie pr.rro do zmniejszenia ilolci lub rezygntrcji z poszczeg6lrych czQici zan6r,ienid,
\t,przyp adku nrcWs Iarcz aj qcej v,ieIkoic i posi addnych i rcd k6v fin dnson ! ch
st.M I .3

7'nok
tDr'n 32/Dt:(:/20t2
Nr referencyjnypostgpowanix:32rDECr20r2,
l
2.
3.

4.
5

6.

7.

Podstaw4
do ubieganiasiEo udzielenie
zom6\rieniajcst
zlo2cnicofcrtyw oparciuo wlrnagania
okteilorLew Warunkachprzetargu.
prowadzone
PostQpowanie
bQdzieu' trybiep\aettrgu.
Waru*i udzialuw postQpowamiu:
1) Wykonawca(lub Wykonarvcywystppujqcywsp6tnic)zamierzaj4cyzloiyd ofertp
zoborvilzanyjcst, pod rygoremnie przyjpciaolerty, przedstawidZamenicjqcemu,
nie p6iniej niz 6 dni przcd upfywemterminuzloZeniaofcrt, aktualneinformacje
(imiq i nazwisko)dotycz4ceczlonk6rvorgan6wzarz4dzajAcych
i nadzorczych
Wykonarvcy(lub Wykonawc6wwystppuj4cych
rvsprilnic),a talcc pclnomocnik6rv
lub prokurent6rv,kt6rzy bpdqrcprezentorvali
Wykonawcgw posttpowanlu.
Infbrmacjc,o kt6rychmowapowyZejWykonawca
przedstau'ia
napodslawieaktualnego
odpisu
z wlasciwego
reieshualboza.{wiadczenia
z Centralnej
E*idencii i Informaciio Dzialalnoici
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
Polskej(wcze6niej
zaSwiadczenia
o wpisiedo ewidencji
jezeli
gospodarczej), odrqbne
przepisywymagajqwpisudo rejestrulub zgloszenia
dzialalnoSci
gospodarczej,
do ewidencjidzialalno6ci
wystawionego
nie wczeiniejniz 6 miesiecyprzed
uplywemterminuskladcnia
ofer..
2) O udzielenie
zam6wienia
mog4ubiegaisipWykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia
do wykonywania
dzialalnoiciw zakresieobjQtympzedniotem
zam6rienia.a $ szczegolnojcil
o prowadzqzarejestrowan4dzialalnoSi
gospodarcz4;
r posiadaj4konocsjc,
zarr6\\ieniettr;
zczwolcnialub licensiew zakresieobjQlyrD
potencjalemtecluicznym
b) posiadajqniezbEdnqwiedzq
i do$wiadczenie
orazdysponuj4
a w szczeg6lnoici:
i osobamizdolnymido uykonaniazam6wienia,
. posiadaj4
wymagania
zawarte
wdrozonesystemyzarz4dzaniajakosci4
spelniai4ce
w AQAPserii2000lubPN EN ISO9001:2000;
c) znajdujqsiEu. sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniaj4ceiwyl<onaniezamowienia
a w szczcg6lnoSci:
r posiadajq
ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
c1.wilncju'zakresieprowadzonej
d,.ialalnoscigospodarczej.
Zamawiaj4cydokonaocenyspelnianiapzez Wykonar.rc6w$'arunk6wudzialu w postQpowaniu
/ nie spelnia".
zgodniez formulq,,spelnia
na podstawie
zlozonychoiwiadczerii dokument6w
mo2liwo(6skladania
ofed czQ(ciowych
wedlugprzedmiot6w
Zamawiaj:pydopuszcza
zam6wienia,wyszczeg6h:xortych
w Warunkdwprzetargu.
Iloi6 przedmiot6rvzam6rvienia3.
przegub6wosiowychpiasLlvimikano(nego
pzedmiot zAm6wienia1 zestawdo usprawnienia
10
kpl
typu24-1930-000
w iloici
piono ych liast wimikanosnego
przegub6lv
przcdmiotzam6rvienia2 - zestawdo usprawnienia
typu24 1930000w ilo6ci 10kpl.
pozionychpiastwimikanosnego
przedmiotzam6rvienia3 zestawdo usprawnieliaprzegub6w
typu24-1930-000
w iloSci10kpl.
okejlonych
mozczloLyColertyrajedel lub wigceiprzedmiot6wzam6wienia
Wykonawoa
pEetargowym.
w postqpowaniu
Zamawiaj4cemuprzyslugujeprawo dokonaniaodrqbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
skladania
ofeft $'ari:utowyob.
Zamawiajacy
nie dopuszcza
zam6wienia.
powierzenia
czgSciumowypodwykonawcom
qcy
wykonania
mo2liwo56
Zamawiaj dopuszcza
(poddostawcom)
kryteri6wl
Krlte a ocenyofeft wraz ze zraczenremposzczeg6lnych
wagakrytedum: 10070.
cenaoferfy (koszt)
przy obliczaniutegoklterium bqdziebralpoduwagQwartoSibnrtto
Zamawiaj4cy
przedmioty
zamowienia.
zaposzczegolne
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8. Warunkiprzetargu
moZnaodebrai,po zlozeniupisemnego
wriosku za*ieraj4cego
dale
pocztyelektonicznej,osobidcie
teleadresowe
wnioskodawcy
wrazz adresem
w siedzibie
Zamawiaj4cegolub Zamawiaj{cyplzesleje na wskazanywc \\lnosku adrespocztyelektroncznej
9. TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 30.11.2012r.
10.Miejscerealizacjiumowy:
JednostkaWoiskowai1228
SkladKutno
99-300Kutno
ul, Bohater6wWalk nad llzur4.
I I. Ofenq.$ lbrrniepisemncj.
nale2,zlozyc\ |
JednostkaWoiskorva4228
Wydzial TechnikiLotniczej$' Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzu14'99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelariitrjnej Jednostldwojskowcj 4_228
Skhd Kutno).
do dria 02.07.2012r.
o godz.llu'
12.Wykonawca
zwiqzanybQdzieoferl{przez60 dni od terminujej z}ozcnia
jednaofertaodpowiadaj
zlozonazostanie
13.W pr4padku,gdyw postQpowaniu
4catrelcr Warunk6w
przetargu,w celu Dstaleniapostanou.iefumowy Zanawiaj qcy przeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawc4w oparciuo treSdzlozonejofefiy,na podstawieari. 72 Kodeksuoywilncgo.
14.Kwotawadium1.100,00zl.
(slownie:jeden
tysiqcstozlotych00/100).
wadium
przedmiotach
i spos6bwniesienia
zam6wienia
Wysokosd
wadrumw poszczeg6lnych
przetarp!.t.
okreslarozdzial XI ll/arunk6y,
umowy,wniesieniazabezpieczeniajei
wymagalbqdzie,przedpodpisaniem
15. Zamawiaj4cy
wykonaniaw wysokosci1%wartoici brutto.
zastzcgasobieprawodo zniany lub odwolania
16.Do uplywuteminu skladania
ofertZamawiaj4cy
Warunkdwpzetaryu.
I 7. Osobyupowaznionedo kontakt6w:
pplkAndrzej WRoTNIAK, tct. (42)750-23-65;
rnjr Marcin FURMAiICZYK, tet. (42)750-25-48.
zastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia
18.Zamawiajqcy
19.Ogloszenie
nie stanowiofefiyw rozumieniuart.66 Kodeksucywilnego

oglcszenia:15.062012r'
Datasporz4dzenia

