Dz.U./S S101
30/05/2012
166835-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

1/2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166835-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Lornetki
2012/S 101-166835
Jednostka Wojskowa Nr 2305, ul. Marsa 80, attn: Mariusz Fortuna (nr ref. 09/2012),
POLSKA-04-520Warszawa. Tel. +48 226893126. E-mail: 2305.zamowienia@mon.gov.pl. Fax +48 226893128.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.5.2012, 2012/S 91-150402)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38631000, 38632000
Lornetki.
Noktowizory.
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne – ust. 1 pkt 2).
2) złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
wielofunkcyjnych lornetek termowizyjnych dalekiego zasięgu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 PLN
brutto (załącznik nr 5 do ogłoszenia), podając wartość tej dostawy, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału – ust. 4.
4. Podstawą określenia kolejności na liście rankingowej będzie ocena Wykonawców w następujący sposób: za każdą
udokumentowaną dostawę wielofunkcyjnych lornetek termowizyjnych dalekiego zasięgu (potwierdzoną, że została
wykonana lub są wykonywane należycie) zrealizowaną przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie,
o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 PLN brutto Zamawiający przyzna 1 pkt.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.6.2012 - 9:00
VI.3) Informacje dodatkowe – ust. 2 pkt 8).
8) Wniosek wraz wymaganymi dokumentami winny być złożone w opieczętowanej pieczątką firmową (zawierającą
nazwę oraz adres Wykonawcy) kopercie. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia wniosków. Wnioski wraz z wymaganymi
dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 11.6.2012 r. do godz. 09.00, oznaczonej następująco:
„POSTĘPOWANIE NR REF.: 02/2012; KANCELARIA TAJNA; JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305; UL. MARSA 80, 04 –
520 WARSZAWA; NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.6.2012 R. GODZ. 11.00”
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11.6.2012 (09:00).
VI.3) Informacje dodatkowe – ust. 2 pkt 8) 11.6.2012 (09:00).
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne – ust. 1 pkt 2).
2) złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
(wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie i obrót jest wymagana
koncesja):
a) systemów namierzania, oznaczania celu, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia celu;
b) sprzętu do wykrywania, łączenia danych, rozpoznania lub identyfikacji;
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c) urządzeń zespolonych do analizy sensorycznej; w okresie 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca musi
wykazać wykonanie co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 PLN brutto (załącznik nr 5 do
ogłoszenia), podając wartość tej dostawy, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału – ust. 4.
4. Podstawą określenia kolejności na liście rankingowej będzie ocena Wykonawców w następujący sposób: za każdą
udokumentowaną dostawę (wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie i
obrót jest wymagana koncesja):
a) systemów namierzania, oznaczania celu, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia celu;
b) sprzętu do wykrywania, łączenia danych, rozpoznania lub identyfikacji;
c) urządzeń zespolonych do analizy sensorycznej;
(potwierdzoną, że została wykonana lub są wykonywane należycie) zrealizowaną przez Wykonawcę w okresie ostatnich
3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest
krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 1.700.000,00 PLN brutto Zamawiający przyzna 1 pkt.
VI.3) Informacje dodatkowe – ust. 2 pkt 8).
8) Wniosek wraz wymaganymi dokumentami winny być złożone w opieczętowanej pieczątką firmową (zawierającą
nazwę oraz adres Wykonawcy) kopercie. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia wniosków. Wnioski wraz z wymaganymi
dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 21.6.2012 r. do godz. 9:00, oznaczonej następująco:
„POSTĘPOWANIE NR REF.: 09/2012; KANCELARIA TAJNA; JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305; UL. MARSA 80, 04 –
520 WARSZAWA; NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.6.2012 R. GODZ. 11:00”
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 21.6.2012 - 9:00.
VI.3) Informacje dodatkowe – ust. 2 pkt 8) 21.6.2012 9:00).
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