OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
• nr tel. (81) 88 95 203, 88 95 252
• nr fax (81) 88 95 225
• e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
• www: army.mil.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie
art. 701 Kodeksu cywilnego oraz 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. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON
Nr 14, poz. 179). Nr referencyjny postępowania: 9/UZBR/10
Zamówienie obejmuje dostawę 150 kpl. Zestawów rozbudowy fortyfikacyjnej „HESCO
BASTION" - typ Mil 1 przeznaczonych do ochrony balistycznej przed pociskami,
wzmocnienia umocnień i rozbudowy fortyfikacyjnej do Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy
- Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin na koszt i ryzyko wykonawcy.

NAZWA
ZESTAWU

Długość [m]

Szerokość [m]

Wysokość [m]

Waga zestawu
[kg]

Ilość komór [szt]

Pojemność [m3]

Średnia masa
wsadu [Mg]

Tolerancja

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:
a) Wyrób powinien być zaprojektowany do łatwego transportu i rozłożenia, jako
efektywne narzędzie wielorakiego zastosowania przy budowie struktur
ścianowych. Jest konstrukcją naziemną, wielokomorową zbudowaną z zgrzewanej
siatki drucianej z drutu nierdzewnego, specjalnej tkaniny i/lub prętów
wspierających. Panele powinny mieć możliwość wzajemnego połączenia,
co umożliwiać powinno tworzenie struktur o różnych kształtach. Poszczególne
komory konstrukcji powinny być wyłożone specjalnym materiałem
np. GEOTEKSTIL (włóknina o gęstości minimum 200g/m2, odporna na
promieniowanie UV oraz wysokie temperatury otoczenia). Materiał taki pozwala
na wypełnienie konstrukcji różnymi rodzajami materiału budulcowego (ziemia,
piasek, żwir, kamienie, gruz itp.). W terenie zestaw powinien posiadać możliwość
szybkiego rozłożenia jak i ponownego złożenia. Po rozstawieniu konstrukcja
powinna być gotowa do wypełnienia materiałem budulcowym. Wypełnienie
komór powinno być możliwe za pomocą maszyn ziemnych (koparka, ładowarka)
jak i przy pomocy łopat. Wyposażenie zestawu powinno umożliwiać opróżnienie
komór (np. za pomocą dźwigu) nie powodując ich uszkodzenia. Pojedyncze
zestawy powinny mieć możliwość połączenia ze sobą wertykalnie i horyzontalnie.
b) Wyroby powinny spełniać wymogi techniczno - jakościowe określone
w dokumentacji technicznej producenta.
c) Podstawowe parametry techniczne zestawu Mil 1:

Mil 1

9-11

1,0-1,2

1,3-1,6

150-170

8-10

12-16

17-23

Do 5%

d) Wyrób powinien zachowywać parametry techniczne podczas wykorzystywania go
w różnorodnych warunkach klimatycznych (-30°C do + 55°C); konstrukcja powinna
zapewniać wielokrotne użycie.
e) Okres żywotności wyrobu - 20 lat.
f) Za wyjątkiem czyszczenia i prostych czynności sprawdzających zestaw nie powinien
wymagać żadnej dodatkowej obsługi. W ramach obsług okresowych 00-1 powinien
wymagać przeglądu ogólnego, czyszczenia i smarowania elementów łączących oraz
wymiany elementów zużytych. Nie przewiduje się wykonywania obsług technicznych
wyższego rzędu.
g) Wymagania, co do oceny zgodności wyrobu.
 Wyrób został zaliczony do grupy 12, Lp. 8 „Polowe konstrukcje fortyfikacyjne"
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 78, poz. 528
z późn. zm.).
 Tryb oceny zgodności OiB - 1.
h) Wymagania w zakresie jakości wyrobu.
WET zawierają klauzule jakościowe uzgodnione z Wojskowym Centrum
Normalizacji Jakości i Kodyfikacji-załączniki nr 5÷9.
i) Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.
 Okres gwarancji 10 lat od daty przekazania wyrobów użytkownikowi.
 W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uzasadnionej reklamacji na wyrób
dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych zestawów na nowe
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.
 Gwarantowany okres składowania w opakowaniach fabrycznych w warunkach
magazynowych - minimum 10 lat;
j) Inne wymagania
 Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z roku produkcji 2010.
 Wyrób posiada numery NSN: Zestaw MIL1:
kolor zielony RAL 6011: 5680-99-723-6353;
kolor pustynny RAL 1001: 5680-99-297-6230
 Na każde 10 kpl. zestawów Wykonawca powinien dołączyć dokumentację
zawierającą: instrukcję użytkowania, konserwacji i przechowywania, katalog części
zamiennych (elementów wyposażenia) wykonaną w wydaniu książkowym oraz na
nośniku komputerowym CD-ROM w języku polskim i angielskim oraz karty
gwarancyjne z numerami zestawów.



Dodatkowo 1 komplet dokumentacji, na nośniku CD, należy przesłać do:
I. Szefostwa Inżynierii Wojskowej, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1,
tel. (22) 6879 834, fax: (22) 687 95 32);
II. Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, 85-915 Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1, tel. (52) 378
69 51, (52) 378 69 56, fax. (52) 378 62 58.
III. Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
Do dokumentacji należy dołączyć kartę gwarancyjną.
Wykonawca prześle do Szefostwa Inżynierii Wojskowej - fax. (22) 687 95 32 pisemną
informację potwierdzającą realizację dostaw wyrobów do miejsca wskazanego
w pkt. 1, w terminie do 14 dni od dnia dostawy.

Uwaga:
W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się
niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego
przedmiotu dostawy, zawarcie umowy warunkowej w zakresie brakujących środków
finansowych lub zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty). Zamawiający
zastrzega sobie również możliwość zwiększenia zamówienia w przypadku pojawiających się
oszczędności.
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia
oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert,
aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających
i nadzorczych wykonawcy, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą
reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.
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:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą;
b) posiadają koncesję w zakresie objętym zamówieniem;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie należycie wykonali, co najmniej jedną dostawę
zestawów fortyfikacyjnych, przeciwpowodziowych, zaporowych, lub
o podobnym przeznaczeniu i konstrukcji o wartości nie mniejszej niż
500 000, 00 zł.;
b) wdrożył system zapewnienia jakości co najmniej AQAP serii 2000 lub
ISO serii 9000;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, w szczególności:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 500 000,00 PLN.;
b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena o znaczeniu – 100%
5. Warunki przetargu można odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za
Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 9/UZBR/10”) w wysokości 23,00 zł
na konto: 92 1010 1339 0001 7213 9150 0000

Warunki przetargu można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu
wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na
wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 13 grudnia 2010r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Kancelaria jawna,
bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.30 – 14.30 lub przesyłać pocztą na adres: Jednostka
Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, do dnia 04.11.2010r. do godz.
10.00
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 45 dni od terminu jej złożenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści
Warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi
negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzi aukcję elektroniczną.
Kryterium wyboru oferty w aukcji elektronicznej będą: cena - o znaczeniu 100%.
Zamawiający wybierze w aukcji elektronicznej ofertę z najniższą ceną.
11. Kwota wadium:
10 000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych;
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Warunków przetargu.
14. Osoba upoważniona do kontaktów:
por. Rafał DZIDO tel. (81) 88 95 288
p. Jaromin CHRZASZCZ tel. (81) 88 95 288
mgr Tomasz PRZĄDKA tel. (81) 88 95 203, 88 95 252, fax 88 95 225
e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

DOWÓDCA

płk Wiesław FIEDOROWICZ

