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MODYF'IK,dCJA

OGLOSZENIA

prowadzonym
o post€powaniu
w trybieprzetarguzgodniez WytycznymiMinistraObrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przcdmiotcmjcst uzbrojcnic
lub sprzg wojskowy,stanowi4cymizalQcznikdo decyzjiNr 291[MONMinistra Obrony
(Dz.An. MON z 2006r.Nr 14 poz.l'79 ze zm.).
Narodowejz dnia 26.01.2006r.
ZAMAWIAJdCY:
JednostkaWojskowa422EKrak6w
30-901Krak6w, ul. Montclupich3
(of cj a t" d nbn,mav

iajqe so)

dzialajqcy poptzez:

Wydzial Techniki Lotniczej
JednostkiWojskowej4228
99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurq
tel. +48 (42)750-25-04, faks +48 (42)750-25-89
e-maiI:rvtlkutno.zamowieniapubliczne@wD.Inil.pl
rvrwv.3rblog.wp.mil.ol
(a.t/espoctdty, lete.fah,
Jats, .'tuit)

z produkcji
zaprasza
do skladania
ofefi na:dostawafabrycznienowych,pochodzqcych
2013roku 48 sztukzestaw6wrakietnicysygnalowej16 mm MBEU4761DPi 52 sztuk
zeslaw6wdo roztriecaniaogniaP347Ellub CN335A
wyszczeg6lnionychw Warunkachprzetargu.
Ilarunki przetargutudostppnione
sAna stronieinternetowejZamawiai4cego.
tj. wwv,3rbloe,wn.mil.pl,z jednoczesnym
zastrzeieniom,ZepodstawAdo ubiegatriasie
o zamdwicnic jest przekaz aie ptzez Z^mawiaj4cego do Wyko\ wcy Warunkdwprzetatgu,
piscrrncwnioski rv tym zakresie,zawierajqcedaneteleadresowe
Odporviednie,
wnioskodawcy
wraz z adresempocztyelektronicznejnaleiX przesylaido Z^mawiaj{cego
na zasadachoDisanvchw rozdzialeVII tyurunhiw Drzetorsu,
Aw6ga!
Dlu p.zeprcwudzetia niejszeAopostepowanid- p.zez okrcilenie
*oZdonzoteowskizi e
"Zamdwiojqc!",
v)pnedmiolot4)ch Warunkielt pnetargu nukay przJ)jnowat, ii dot,czf to wprosl Wydzialk Tech iki Lolniczej
Jednostki Wojskowej4228 i' Kat,ria
Przedmioten zam6wieniajest dostawa fabrycznie nowych, pochodz4cych z produkcji

2013roku48 sztukzestaw6w
rakietnicy
sygnalowej
DP i 52zestaw6w
16mmMBEU4761
dorozniecania
ogniaP34781
lub CN335,Awyszczeg6hionych
w zalqczi:ktnr 7ado Warunla5w
przetargu
Na dostarczonewyroby Wykonawcawinien udzielii gwarancjina zasadachokeSlonych
w dokumentacjileehnicznej,jednak nie mniej niz na okes 24 miesiQcyod daty dostauy.
W przcdmiociczam6wicniaI Zamawiajqcywymagatzylctnicgo reswsutechnicznego(okresu
pzydatno6cido uzycia),liczonegood daty produkcji (dotyczynaboi),nalomiastw przedmiocie
zam6wrenia2 Zalitawraj4cy wymagapiqcioletniegorcsursutecb[icznego,liczonegood daty
produkcji.
Wykonawcapodczasrealizacji przedmiotuzam6wieniaj estzobowiqzanydo przestrzegania
wszystkichwymog6w okreslonychprzepisamio ocbronieSrodowiskanaturalnego(w t)rn ustawie
z dnia27 kwietnia2001r.Prawoochronyirodowiska(Dz.U. z 2008roku,Nr 25,poz.750zez,n.).
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Uwaga!
Zqmawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacjiz zam'wienia,
w prrypadku niey,ystcvczajqcej
wielkoici Srodkowfinansovych.
Nr referencyjny postppowania:
3/DEC/20131. Podstaw4
do ubiegaliasiqo udzielenie
zam6wieniajest
zlozenieofertyw oparciuo wfmagania
pr
gu.
okreilone'N ll/arunl,ach zetat
2. Postpowanie prowadzonebqdziew trybie pyzctorgu.
3. Walunldudzialuw postQpowaniul
Wykonawca(lub Wykonawcyrvysttpuj4cywsp6lnie)zamierzajqcyzloZy6ofertg
jcst, pod rygoremnie przyjpciaoferty,przedstawi{Zamawiaj{rcmu,
zobowi4zany
nie p6inicj niz 6 dni pEed uplywemterminuzlozeniaofert, aktualneinformacje
(imi€ i nazwisko) dotycz4ceczlonk6w orgat'w zarz4dzajqcychi nadzorczychWykonawcy
oub WykoDawc6wwystppuj4cychwsp6lnie),a takie pelnomocnik6wlub prokuretrt6w,
kt6rzy bgd4reprezentowaliWykonarvcpw posttpowaniu.
Informacje, o kt6rych mowa po$yzej Wykonawcaprzedstawiana podstawieaktualnegoodpisu
z wlaSciwegorejestrualbo za(wiadczeniaz CentralnejEwidencji i Informacji o Dzialalno5ci
Rzeczpospolitej
Polskiej(wczesniej
zaSwiadczenia
o wpisiedo ewidencji
Gospodarczej
jezeli odrgbneprzepisywynagajqwpisu do rejestrulub zgloszenia
dzialalno6cigospodarczej),
gospodarczej,
do ewidencjidzialalnosci
wystawionego
nie wczesniejniz 6 miesi€cy
przedupfwem terminu skladaniaofer1.
1) O udzielenie
zam6wienia
mogqubiega6siQWykonawcy,kt6rzyl
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywaniadzialalnoici w zakresieobjQt).rnpzedmiotem
zam6wienia,
a w szczeg6lno3ci:
. prowadzezarejestrowanqdzialalnoS6
gospodarcz4;
o posiadaj
zezwolenia
lub licencjew zakresieobjQtymzam6wieniem;
4 koncesje,
posiadaj4
wiedzQ
potencjalem
b)
niezbqdn4
i do(wiadczenie
orazdysponuj4
technicznym
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wieni4a w szczeg6lno6ci:
. posiadajI wdrozonesystemyzaEAdzaniaj akoSci4spelniaj4cewymaganiazawarte
w AQAP sedi2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajduj{ siQw s)'tuacjiekonomiczneji finaosowejzapewniajecejwykonaniezamdwienia
a w szczeg6lno6ci:
r posiadaj4ubezpieczenie
od odpowiedzialnojcicy'wilnejw zakesie prowadzonej
dzialalnolc
i gospodarczej.
4. Zamawiaj4cy dokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialu w postgpowaniu
na podstawiezlozonychoSwiadczerii dokument6wzgodniez formul4,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamawiaj4cy
dopuszcza
mozliwo66skladania
ofertczQsciowych
wedlugprzedmiot6w
zam6wienia,wyszczeg6btiottychw Warunkachprzelargu.
zamriwienia2.
Iloi6 przedmiotr5w
Wykonawcamozezlozy6 ofefiy najeden lub dwa przedmiotyzam6wieniaoke5lone
w niniejs4m postgpowariupzetargouym.
prawo dokonaniaodrqbnegowybort nakt).dy zprz,edniot6w
Zamawiaj4cemuprzystrugrrje
zam6wienia.
6. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert waxianlo ych.
7. Zamawiajqcydopuszczamoidiwo(6powierzeniawykonaniaczp6ciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
8. Kryeria ocenyofett'' azze znacze[iell]poszczeg6lnych
krl'teri6w:
cena oferty (koszt)
wagakyerium : 100 "zo
ZamawiajEcyprzy obliczaniutego kry.teriumbgdziebral pod uwagQwartoSdbrutto
p%edmiotyzam6wema.
za poszczeg6lne
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9. Warunkiprzetargumoznaodebra6,po zlozeniupisemnegowniosku zawieraj4cegodane
teleadresowe
wnioskodawcywraz z adresempocztyelektronicznej, osobiSciew siedzibie
Zamawiaj4cegolub ZamawiajqcypzeSleje na wskazanywe wniosku adrespoczty
elektronicznej.
10.TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia29,11.2013rI L Miejscerealizacji
umowl:
JednostkaWoiskowa4228KRAKOW
SklodKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6rY
Walk nad Bzur4
12.OfeltQ,w fomie pisemnej,nale2yzlo2yi w:
Jednostka Wojskowa 4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynekDr 3, pok6j nr 123
(lilia Kancelariitajnej JednostkiWojskowej42_28
SkladKutno).
do dnia 12.03.201Jr.
o godz.I lou
13.Wykonawca
zwi4zanybgdzieofeft4przez60 dni od lerminujej zlo2enia.
14,W przypadku,gdy w postQpowaniu
zlozonazostaniejedna ofefia odpowiadaj4catesci
Warunk6wprzetargu, w celu ustaleniapostanowiefumowy Zamawiajqcyptzeptowadzi
negocjacje
zjednlnnWykonawc4w oparciuo treS6zlozonejofeity,na podstawie
art.72
Kodeksucywilnego.
15.Kwotawadium1.425,00zl.
(slownie:jedentysi4cczterysta
pi96z-lotych00/100)dwadzie(cia
Spos6bwniesieniawadium oke3la pkt XI Waru kdwpzetatgu.
16.Zamawiaj4cy
wymagalbgdzie,przedpodpisaniem
zabezpieczeniajej
umowy,u'niesienia
wykonaniaw wysoko(ci1 % wartoicibmtto.
17.Do upl)avuteminu skladaniaofert Zamawiajecyzastrzegasobieprawo do zniany lub odwolania
Warunk'tr pzetatgu.
18.Osobyupowainioncdo kontakt6w:
- pplk Andrzej wR6TNIAK rel.(42)750-23-65;
- mjr Robeft NOWAKOWSKI tel. (42)750-23-73
19. Zamawiaj4cyzastzegasobieprawo do zmiany lub odwolaniaogloszenia.
20. Ogloszenienie slaaowioferty w rozumieniuat1.66 Kodeksuclvilnego.

Datasporz4dzenia
modyhkacjiogloszenia:
04.03.2013r.

