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Zaprasza do składania ofert w postępowaniu P- 8/10
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 70¹
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z dyspozycją §19 ust.1 pkt.1, wytycznych Ministra Obrony
Narodowej, w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów,
których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do
Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz.
MON Nr 14, poz. 179) w połączeniu z §18 ust.2w/w Decyzji, na zakup usług w zakresie
wyłonienia wykonawcy remontu urządzeń systemu rozpoznania radioelektronicznego
z podziałem na pakiety( 14 pozycji), które stanowią integralną część warunków
przetargu.

I. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis/ wykaz poszczególnych pozycji systemu
rozpoznania radioelektronicznego zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część
WARUNKÓW PRZETARGU w sprawie P- 8/10.
1. W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okaŜą się
niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia ilości
remontowanego sprzętu, lub zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty).
2. Zakres wymagań: projekt umowy (załącznik nr 4).
II. Termin i miejsce realizacji umowy
1. Wymagany /poŜądany* termin realizacji umowy: zgodnie z § 3 projektu umowy
III. Składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wypełnionych w całości w ramach
poszczególnych pozycji – załącznika nr 1 do warunków przetargu
IV. Części realizacji umowy, jakie mogą być powierzone podwykonawcom
(poddostawcom)
Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom
(poddostawcom). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres czynności oraz
podmioty, którym zamierza powierzyć wykonanie części umowy.
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje o podwykonawcach
(poddostawcach) w zakresie uprawnień do realizacji określonych czynności, itp.
V. 1. Wykonawca zamierzający złoŜyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie
przyjęcia oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niŜ 6 dni przed terminem
złoŜenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów
zarządzających i nadzorczych wykonawcy, a takŜe pełnomocników lub prokurentów,
którzy będą reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
w szczególności:
1.
Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływam terminu składania ofert.
2.
Koncesji w zakresie działalności gospodarczej na wytwarzanie i obrót materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym. WT VI.
3.
Oryginał lub kserokopia dowodu wpłacenia wadium na konto organizatora przetargu.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
1. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich
czynności. Osoby wykonujące naprawę sprzętu muszą posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa o klauzuli minimum „POUFNE”. Wykonawca jest zobowiązany
załączyć ten wykaz w formie tabeli z podaniem klauzul, numerów i dat waŜności
posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa.
2. dokumentów potwierdzających wdroŜenie przez wykonawcę systemów zapewnienia
jakości , w szczególności AQAP serii 2000.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1. polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego , Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem naszego zamówienia.
VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
1) w zakresie potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem
niniejszego postępowania:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Koncesji w zakresie działalności gospodarczej na wytwarzanie i obrót
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym WT VI.
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c) zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
państwową lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, o których mowa
w art. 49 i 70 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych.
d) inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w
części V pkt 2 ppkt 1;
Uwaga:
W przypadku, gdyby zamawiający pominął jakikolwiek z dokumentów wymaganych do
potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania, wówczas wykonawca zobowiązany jest zgodni z art. 355 § 2 k.c. do
załączenia takiego dokumentu (dokumentów) do oferty.
2) w zakresie potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a)Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. Osoby
wykonujące naprawę sprzętu muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli
minimum „POUFNE”. Wykonawca jest zobowiązany załączyć ten wykaz w formie tabeli z
podaniem klauzul, numerów i dat waŜności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa.
b) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia,
3) w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej;
Uwaga:
Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie wymagań na
dzień złoŜenia ofert.
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej, z zastrzeŜeniem postanowień części XVI i
XVII.
2. JeŜeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niŜ pisemna, treść
przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie.
3. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków
przetargu. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem lub drogą
elektroniczną
musi
niezwłocznie
zostać
potwierdzona
pisemnie.
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŜy kierować na
adres zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4392, Nowy Glinnik, 97 – 217 LUBOCHNIA
fax: 7 167 633 / 0 44 7 397 633
5. W przypadku złoŜenia przez wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu,
zamawiający:
1) jednocześnie przekaŜe treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono
warunki przetargu, bez ujawniania źródła zapytania;
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2) moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki
przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę przekaŜe niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano warunki przetargu;
3) przed upływem terminu składania ofert moŜe wyznaczyć późniejszy termin ich składania,
w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków
przetargu;
4) niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano warunki przetargu,
o przedłuŜeniu terminu składania ofert;
5) nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeŜeli prośba o wyjaśnienie treści warunków
przetargu wpłynie do zamawiającego na mniej niŜ 5 dni roboczych przed terminem składania
ofert.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się
z wykonawcami w kwestii przedmiotowej są:
- chor. Krzysztof DĄBROWSKI, sierŜ. Grzegorz MIĄZEK tel.0447 397 557
w kwestii proceduralnej:
- Małgorzata RÓśAŃSKA tel. 44 7 397 309
2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać moŜna od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 15.00
Zastosować łącznie wzór formularza oferty – załącznik Nr 3 do warunków przetargu
IX. Sposób złoŜenia i przygotowania ofert
1. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia
oferty wariantowej
2. Ofertę moŜe złoŜyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te
występujące wspólnie.
3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszymi warunkami przetargu na formularzu
o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszych
warunków przetargu.
4. Ofertę naleŜy złoŜyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemoŜliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie
musi zostać opatrzone napisem:
„Oferta w przetargu na usługi remontowe urządzeń systemu rozpoznania

w sprawie P – 8 /10 ”
oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty
wspólnej naleŜy wymienić z nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.
5. Cena oferty musi obejmować wszystkie naleŜności, związane z wykonaniem umowy, które
zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami i opłatami, do
których poniesienia obowiązany będzie wykonawca.
6. W przypadku negocjacji oferta musi obejmować elementy umowy, które będą przedmiotem
negocjacji, określone w części XV pkt 2.
7. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania,
komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Formularz oferty i wszystkie
dokumenty (równieŜ te złoŜone na załączonych do warunków przetargu wzorach) muszą być
podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób)
upowaŜnionej (upowaŜnionych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym
dla formy organizacyjnej, w tym przez osoby uprawnione do kierowania działalnością
gospodarczą objętą zakresem koncesji (w przypadku wybrania oferty takŜe umowy).
Poprawki lub zmiany w ofercie (równieŜ przy uŜyciu korektora), muszą być parafowane
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własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Dokumenty muszą być
sporządzone według wzorów i wymogów określonych w warunkach przetargu.
8. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy.
9. Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią jej
integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złoŜoną ofertę tylko przed
upływem terminu jej złoŜenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji nie podlegających ujawnieniu w
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a takŜe
do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca moŜe zastrzec wyłącznie
zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji — z zastrzeŜeniem, Ŝe informacje te podlegają udostępnieniu (w
wymaganym zakresie) na potrzeby zamawiającego oraz instytucji resortu obrony narodowej.
12. W przypadku, gdy w ofercie występują informacje, o których mowa w pkt 11, muszą one
być umieszczone w oddzielanej (zamkniętej) kopercie oznaczonej klauzulą: „Informacje nie
podlegające ujawnieniu na podstawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ i dołączone odrębnie do oferty.
Uwagi:
1. Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy podpisującego
(podpisujących) ofertę.
2. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. W przypadkach, gdy jest wymagane uŜycie pieczęci, zamawiający dopuszcza złoŜenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba i czytelny podpis.
X. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego w godz.: od 7.30 do 15.30 lub przesyłać
pocztą na adres: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4392 NOWY GLINNIK 97-217 LUBOCHNIA
2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2010 r. o godz. 12.00 (za termin złoŜenia
oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego).
3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną zwrócone
bez otwierania.
4. Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin, o którym mowa w pkt 2, na wniosek wykonawcy,
który wykaŜe, Ŝe z niezaleŜnych od niego powodów nie będzie w stanie złoŜyć oferty w
wymaganym terminie.
XI. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc
od terminu złoŜenia ofert.
2. Wadium w wysokości: 900,00 zł w zakresie kaŜdego pakietu
(słownie: dziewięćset złotych ) naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.Przystępujący do przetargu dokonuje wpłaty pienięŜnej wadium albo ustanawia
zabezpieczenie jego zapłaty w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Wadium w zakresie pakietu nr ..…z dopiskiem: „Wadium na pakiet nr …. .w
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8/10”, wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na konto: NBP Łódź 81 1010 1371 1420
5813 9120 0000 a wadium w formie bezgotówkowej naleŜy składać wraz z ofertą w dniu
otwarcia ofert.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku zamawiającego.
6. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w art. 704 Kodeksu cywilnego.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez 30, licząc od terminu złoŜenia ofert. Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość (za zgodą wykonawcy) przedłuŜenia, o kolejny oznaczony okres,
terminu związania ofertą.
W takim przypadku przedłuŜenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym
przedłuŜeniem (wniesieniem nowego) wadium. Odmowa wyraŜenia przez wykonawcę zgody
na przedłuŜenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega
przyjęciu.
XIII. Termin i tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.10.2010 roku po godzinie 12.00 bez udziału
wykonawców.
XIV. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert
1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.
2. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert, zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie nie złoŜyli dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w części VI pkt 1, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, pod rygorem nie przyjęcia oferty.
4. Zamawiający nie przyjmie oferty:
1) wykonawców, którzy nie przedstawili informacji, o których mowa w części V pkt 1;
2) wykonawców, jeŜeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
części V pkt 2;
3) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeŜeli nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 4;
4) wykonawców, o których mowa w pkt 2 i 3, jeŜeli nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa odpowiednio w części V pkt 3 lub pkt 4
ppkt 6, albo nie złoŜyli i nie uzupełnili dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnianie warunków, o których mowa w części VI pkt 1, pomimo wezwania zamawiającego
w terminie ustalonym w wezwaniu;
5. Zamawiający nie przyjmie równieŜ ofert wykonawców, o których mowa w pkt 4, jeŜeli:
1) złoŜyli ofertę w formie innej niŜ pisemna, z zastrzeŜeniem części XVII pkt 7;
2) złoŜyli ofertę sporządzoną w języku innym niŜ język polski;
3) oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy;
4) nie wnieśli wadium, w tym na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłuŜenie okresu związania ofertą na zasadach i w trybie określonych odpowiednio w
części XI i XII;
5) posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi po stronie
zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania;
6) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
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XV. Wybór oferty
1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych
warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert
określonych w pkt 2-11.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
cena – 70 % (wartość brutto remontu za poszczególne pozycje załącznika nr 1)
termin realizacji umowy - 10 % (za poszczególne pozycje załącznika nr 1)
czas reakcji serwisu wykonawcy na wezwanie zamawiającego celem usunięcia
usterek i wad – 10 % (za poszczególne pozycje załącznika nr 1)
warunki gwarancji i serwisowania – 10 % (za poszczególne pozycje załącznika nr 1)
Sposób oceny oferty :
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów i ich procentowego udziału.
1 Kryterium ceny brutto remontu poszczególnej pozycji będzie obliczona wg wzoru:
Oferowana cena brutto minimalna pakietu z pośród badanych ofert
Wartość punktowa ceny oferty =

------------------------------------------------------

x 70

Oferowana cena brutto oferty badanej

2 Kryterium termin realizacji będzie obliczona wg wzoru.
Oferowany termin realizacji najkrótszy pakietu (w dniach kalendarzowych) ilość dni

Wartość punktowa terminu realizacji oferty =

------------------------------------------------------- x 10

Oferowany termin realizacji oferty badanej ( w dniach kalendarzowych) ilość dni

3 Kryterium czas reakcji serwisu będzie obliczona wg wzoru.
Oferowany minimalny czas reakcji serwisu na dany pakiet

Wartość punktowa czasu reakcji serwisu oferty =

(podany w godzinach)

------------------------------------------------------- x 10

Oferowany czas reakcji serwisu na dany pakiet oferty badanej (podany w godzinach)

4 Kryterium warunki gwarancji i serwisowania będzie obliczona wg wzoru.
Oferowane warunki gwarancyjne badanej oferty dla danego pakietu (podane w miesiącach)

Wartość punktowa warunków gwarancji i serwisowania oferty =

----------------------------------------- x 10

Oferowane warunki gwarancyjne najdłuŜsze czasowo z pośród badanych ofert dla danego pakietu (podane w miesiącach)

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która osiągnie największą ilość punktów łącznie w
zakresie powyŜszych kryteriów..
3. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania po stronie zamawiającego
obowiązku podatkowego lub celnego, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
określonej w niej ceny podatki i cło, które miałby obowiązek zapłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający nie wybierze oferty, jeŜeli:
1) oferta nie podlega przyjęciu;
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2) treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;
3) wykonawca nie złoŜył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego;
4) wykonawca złoŜył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe
informacje mające wpływ na wybór oferty;
5) oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert, określonych w pkt 2-11;
6) oferta złoŜona została przez wykonawcę, który złoŜył więcej niŜ jedną ofertę w
postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych oraz ofert wariantowych, z uwzględnieniem
ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami;
7) oferta dodatkowa będzie zawierać cenę wyŜszą niŜ zaoferowana w złoŜonej ofercie;
8) cena oferty przewyŜszy kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
9) oferta zawiera zastrzeŜenie jej zmiany lub uzupełnienia;
10) wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nie
spełniające warunków określonych w części IX pkt 12.
5. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy
złoŜyli oferty w postępowaniu.
6. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uwaŜa się datę przekazania
pisma, zawierającego zawiadomienie, o którym mowa w pkt 15, w sposób umoŜliwiający
zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.
7. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku, gdy w przetargu zostanie złoŜona tylko jedna oferta odpowiadająca treści
warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi
negocjacje w oparciu o treść złoŜonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
9. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia wykonania umowy lub nie podpisze umowy, w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego, zostanie wybrana oferta następna w kolejności po najkorzystniejszej, bez
przeprowadzania ponownej jej oceny.
10. Zamawiający zamknie postępowanie, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty podlegającej wybraniu;
2) zamawiający odwołał ogłoszenie i warunki przetargu;
3) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym
wpływ na wybór oferty;
4) umowa moŜe być niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
5) cena oferty przewyŜszy kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
6) oferta zawiera zastrzeŜenie jej zmiany lub uzupełnienia;
11. O rozstrzygnięciu lub zamknięciu postępowania zamawiający zawiadomi na piśmie,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) otrzymali warunki przetargu;
2) złoŜyli oferty.
12. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych
warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert
określonych w pkt 2.
13. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert zawartymi
w pkt.2.
14. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie wykonawców,
którzy złoŜyli oferty w postępowaniu.
15. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uwaŜa się datę
przekazania pisma, zawierającego zawiadomienie, o którym mowa w pkt 11, w
sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.
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XVI. Warunki jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy w
terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 3 do niniejszych warunków przetargu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w
wysokości 5% wartości umowy.
3. Zabezpieczenie wykonania umowy naleŜy wnieść przed dniem podpisania umowy,
wskazanym przez zamawiającego, na zasadach określonych dla wadium. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem wykonania umowy roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający moŜe wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia wy konania umowy.
5. Zabezpieczenie wykonania umowy, złoŜone w formie innej niŜ w pieniądzu, powinno mieć
termin waŜności dłuŜszy o co najmniej 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku
niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłuŜenia
terminu waŜności złoŜonej gwarancji.
6. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzonych przez notariusza,
właściwy organ sądowy, administracyjny albo organ samorządu zawodowego lub
Gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wskazujących sposób reprezentacji i organ (osoby) uprawniony do reprezentacji wykonawcy,
wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Nie przedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt 6, bądź stawienie się do
podpisania umowy przez wykonawcę w sposób lub w osobach innych niŜ wynika to z
przedstawionych dokumentów lub bez właściwego pełnomocnictwa, uniemoŜliwi podpisanie
umowy w terminie określonym przez zamawiającego.
Zamawiający uzna takie działanie za uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, mogą być przedstawione w formie oryginału,
odpisu, wypisu lub poświadczonej kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Dokumenty te mogą być załączone do oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest, jeŜeli przedmiot zamówienia tego wymaga, do spełnienia
wymogów określonych w:
1) ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych;
2) ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych
w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
XVII. Postanowienia końcowe
1. Przed upływem terminu złoŜenia ofert, zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany
oraz odwołania warunków przetargu.
2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po wyborze
najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy.
3. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeŜeniem, Ŝe:
1) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających
ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ppkt 1;
3) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu
postępowania.
4. W przypadku, gdy wykonawca złoŜy ofertę z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
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wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,poz. 679 z późn. zm.), zamawiający ze względu na
unormowania art. 36 i następnych wyŜej wymienionej ustawy powiadomi o tym właściwe
organy.
Załączniki:
załącznik Nr 1 – wykaz poszczególnych pozycji systemu rozpoznania ( pakiety od 1 do 14)
załącznik Nr 2 – oświadczenie woli wykonawcy
załącznik Nr 3 - formularz ofertowy
załącznik Nr 4 – projekt umowy
Uwaga:
JeŜeli jakiekolwiek z wyŜej wymienionych postanowień nie ma zastosowania w
konkretnym postępowaniu naleŜy je w opisie warunków przetargu pominąć.
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