Spr. nr 113/Uzbr/2011
OGŁOSZENIE
o postępowaniu którego przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
w trybie przetargu
2 OKRĘGOWE WARSZTATY TECHNICZNE
Nazwa i adres zamawiającego W JASTRZĘBIU
46-100 NAMYSŁÓW
- p. Renata PIÓRKOWSKA tel./fax. (071) 76 62 133 w godzinach: 8.00-14.00
Kontakt w sprawach formalno - p. Marian LEW tel./fax. (071) 76 62 341 w godzinach: 8.00-14.00
prawnych oraz przedmiotu
E-mail: jw2owt@interia.pl Tel./fax:
071 76 62 900/071 76 62 146
zamówienia
Przedmiot zamówienia
Możliwość złożenia oferty
częściowej

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO HEŁMÓW KOMPOZYTOWYCH WZ.2005
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
I. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o postanowienia 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
z 23.08.2006 r. poz. 179 ).
II. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w
oparciu o wymagania określone w ogłoszeniu i warunkach przetargu.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
1.2 dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem
technicznym, z także dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

Ogólne warunki prowadzenia
przetargu

wykonanie zamówienia,
1.4 akceptują przedłożony przez organizatora wzór umowy,
1.5 nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert przedstawią
organizatorowi informacje dotyczące zastępców prawnych oraz
członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy lub
każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia - pod rygorem nieprzyjęcia oferty. Informacje, o
których mowa wyżej, wykonawca przedstawia na podstawie odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wymagany jest taki
wpis lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizacją zamówienia,
wszystkie podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia
muszą:
2.1 spełniać określone wyżej warunki udziału w postępowaniu,
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2.2 przedłożyć organizatorowi dokumenty wystawione dla każdego
podmiotu,
2.3. ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia; pełnomocnictwa należy udzielić w formie
pisemnej; w przypadku nieustanowienia pełnomocnika, każdy z
podmiotów musi podpisać wszystkie wymagane w postępowaniu
dokumenty, oświadczenia oraz ofertę, zgodnie z reprezentacją,
2.4 przedłożyć

organizatorowi

poświadczoną

„za

zgodność

z

oryginałem” kopię stosownej umowy (dot. spółki cywilnej lub
innego rodzaju konsorcjum) oraz oryginał pełnomocnictwa, jeżeli
występuje,
2.5 złożyć wspólne oświadczenie, że:
2.5.1posiadają
działalności

uprawnienia
lub

do

czynności,

wykonywania
jeżeli

określonej

ustawy

nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.5.2 dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz
potencjałem technicznym, z także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
2.5.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.5.4 akceptują przedłożony przez organizatora wzór umowy
zobowiązują się do solidarnej odpowiedzialności za
realizację zamówienia.
2.6 Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281 poz.,
2777 ze zm.), za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki
cywilnej

w

zakresie

wykonywanej

przez

nich

działalności

gospodarczej. Oznacza to, że oferta składana przez spółki cywilne
jest traktowana jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o realizację zamówienia.
3. Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert podlega
zwrotowi bez otwierania.
4. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada wymogom
Warunków Przetargu oferta taka nie będzie podlegała wyborowi.
5. W przypadku złożenia w przetargu jednej oferty nastąpi jego
zamknięcie i kontynuowanie postępowania w trybie negocjacji z
jednym wykonawcą , na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego
6. Wykonawca korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej
i

intelektualnej,

związanej

z

przedmiotem

przetargu/umowy

wyłącznie w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30
czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Wszelkie ewentualne
zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowych oraz praw
pokrewnych ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które nie
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podlegają ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych, przy czym informacje te podlegają
udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby organizatora oraz
instytucji resortu obrony narodowej.
8. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków przetargu.
9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 14 dni, od dnia upływu
terminu złożenia ofert.

Miejsce i sposób uzyskania
warunków przetargu
Wymagania dotyczące
wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy

1. Warunki przetargu można odebrać po złożeniu pisemnego wniosku,
osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na
wskazany we wniosku adres.
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca przed podpisaniem
umowy wniósł zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości :
10 % wartości umowy brutto

Wymagany termin realizacji
Do: 30.09.2011 r.
umowy
Kryteria oceny oferty oraz ich
CENA - 100 %
znaczenie
Wymagania dotyczące
wniesienia wadium

Forma, termin i miejsce
składania ofert

Wysokość wadium wynosi 20 000,00 zł.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem poczty lub
osobiście:
do dnia 30.06.2011 r.
do godziny : 10.00
w siedzibie zamawiającego
2 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu
Kod pocztowy: 46 -100, Miejscowość : Namysłów
Kancelaria Jawna , Budynek nr 4 pok. nr 19

Data : 30.06.2011 r.
Godzina : 10.15
Siedziba zamawiającego
Termin i miejsce otwarcia ofert
2 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu
Kod pocztowy: 46 -100 , Miejscowość : Namysłów
Budynek nr 4 pok. nr 7
Data wysłania ogłoszenia

22.06.2011 r.

Ogłoszenie o postępowaniu nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

KIEROWNIK
2 OKRĘGOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH
/-/ ppłk Piotr SZYMANEK
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