Kutno, dnia 10.12.2012r.

INFORMACJA
WYDZIAŁU TECHNIKI LOTNICZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4228 KRAKÓW
O PLANOWANYCH W 2013 ROKU POSTĘPOWANIACH
prowadzonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu
zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiących
załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006r.
(Dz. Urz. MON z 2006r. Nr 14, poz. 179 ze zm.).
Adres Zamawiającego:
Adres:
Telefon
Faks:
Adres internetowy (URL):

Jednostka Wojskowa 4228
ul. Montelupich 3
30-901 Kraków
tel. +48 (12) 455-77-18
faks +48 (12) 455-75-53
www.3rblog.wp.mil.pl

działający poprzez:
Wydział Techniki Lotniczej
Jednostki Wojskowej 4228
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
99-300 KUTNO
tel. +48 (42) 750-25-04
faks +48 (42) 750-25-89
Uwaga!
1. Powyższa informacja jest zapytaniem o chęć udziału w postępowaniu, jednakże nie
stanowi zaproszenia do składania ofert i zawarcia umowy.
2. Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach zawarte zostaną w momencie
ich uruchomienia na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO: www.3 rblog.wp.mil.pl;
zakładka Zamówienia publiczne – WTL Kutno;
3. Zgodnie z § 11 ust. 1 ww. Wytycznych, o udzielenie zamówienia w planowanych
postępowaniach będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) wyłonili podwykonawców i /lub poddostawców zgodnie z zasadami określonymi
w Kodeksie Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw, jeżeli Zamawiający określi taki
wymóg.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, uzupełnienia lub odstąpienia od realizacji
poniższego planu bez uprzedzenia, uzasadnienia i wyjaśnień.
5. Zamawiający informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej
w stosunku do potencjalnych Wykonawców i innych podmiotów z tytułu odstąpienia
od realizacji poniższego planu lub jego zmiany.
6. Zamawiający informuje, że do zawartych treści ogłoszenia nie będzie udzielał żadnych
dodatkowych informacji i wyjaśnień.
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Tematy planowanych dostaw i usług
Remont zespołów napędowych do śmigłowca W-3 "SOKÓŁ"
Remont silników TW3-117
Remont silników do samolotów i śmigłowców
Remont agregatów do statków powietrznych i silników lotniczych
Remonty awaryjne statków powietrznych, silników lotniczych i agregatów lotniczych
Remont główny śmigłowców Mi-8
Remont silników lotniczych GTD-350
Remont silników AŁ-21F3 (SU-22)
Remont silników do samolotów i śmigłowców
Remont silników TWD-10B (An-28), TWD-10B/PZL10S
Remont silników SO-3 (SO-3W)
Remont sprzętu NOSP, wysokościowo - ratowniczego i spadochronowo - desantowego
Remont sprzętu szkolno - treningowego
Zakup sprzętu obsługowego do śmigłowców
Zakup sprzętu obsługowego do statków powietrznych
Zakup tśm do sprzętu wysokościowo - ratowniczego i desantowo - spadochronowego
Wsparcie eksploatacji statków powietrznych
Zakup tśm do statków powietrznych
Zakup części zamiennych do techniki lotniczej
Zakup tśm do sprzętu NOSP
Zakup tśm do statków powietrznych wydzielonych do Grupy Bojowej UE
Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do statków powietrznych
Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części
zamiennych
Szkolenie specjalistyczne personelu NOSP
Szkolenie specjalistyczne personelu SIL
Tłumaczenie dokumentacji technicznej statków powietrznych eksploatowanych
w lotnictwie SZ RP
Serwisowanie samolotów F-16
Serwisowanie Zintegrowanego Systemu Łączności (ZSŁ) i Zintegrowanego Systemu
Awionicznego (ZSA)
Serwisowanie gogli noktowizyjnych
Wykonanie biuletynów i serwisowanie sprzętu lotniczego
Badania przyczyn uszkodzeń i analizy niezawodności oraz bezpieczeństwa wojskowych
statków powietrznych

DOWÓDCA

/ - / płk Eugeniusz ORZECHOWSKI
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