Egz. nr 1
Malbork. dn12.05.2016
Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
____________________________________________________________________________

Malbork: Naprawa trału przeciwminowego lekkiego BOŻENA -4 II postępowanie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa
ZP/64/V/2016/NJ
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego , ul. 17 Marca 20, 82-200
Malbork, woj. pomorskie, tel. 261 536 713, 261 536 216,, faks 261 536 275, 261 536
713.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przeciwminowego lekkiego BOŻENA-4
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Naprawa

trału

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest naprawa trału przeciwminowego lekkiego BOŻENA-4 Si 05250
rok produkcji 2005r. w zakresie usprawnienia komunikacji systemu zdalnego
sterowania trałem. Naprawa wykonana będzie poprzez wymianę niesprawnych
modułów komunikacji systemu zdalnego sterowania trałem i wykonania testów
sprawności komunikacji zdalnej. Wykonawca zobowiązany będzie do użycia podczas
naprawy materiałów i części fabrycznie nowych i pochodzących od producenta trałów
Bożena-4. Po wykonaniu usługi, trał przeciwminowy musi spełniać wymagania
techniczne zgodnie z „Dokumentacją eksploatacyjną trału przeciwminowego lekkiego
„BOŻENA-4” i „Instrukcją obsługi i serwisowania przyczepy transportowej SPP 6”
Naprawa będzie wykonywana w siedzibie zamawiającego.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.63.00.00-0
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
w miesiącach: ilość miesięcy do wykonania usługi zostanie określona przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie dłużej niż do 30.11.2016r.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI: Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca posiada
uprawnienia tj. posiada koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzanie lub obrót wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesji
(Dz. U. z 2001 r., nr 145, poz. 1625 z późn. zm.)
Koncesja powinna obejmować działalność, o której mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajów
broni
i
amunicji
oraz
wykazu
wyrobów
i technologii o przeznaczeni wojskowym lub policyjnych, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, wyszczególniona
w załączniku nr 2 WT III
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych
przez Wykonawcę dokumentów.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:





oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
Aktualna koncesja na wytwarzanie lub obrót wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2011 r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesji (Dz. U. z 2001 r., nr 145, poz. 1625 z późn. zm.)
Koncesja powinna obejmować działalność, o której mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz
wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeni wojskowym lub policyjnych, na
których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, wyszczególniona
w załączniku nr 2 WT III

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony Formularz ofertowy , b) Informację o części zamówienia, którą
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy , c)
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych
dokumentów rejestrowych ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg na podstawie art. 70’ Kodeksu
cywilnego.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
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1 - Cena - 90
2 - termin udzielonej gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2.
Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2. 1. Siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – w zakresie zmiany terminu wykonania
zamówienia.
2. 2. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub
organizacyjna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ –w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego
wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego
wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
2. 4. W przypadku braku możliwości dostarczenia lub wymiany wadliwego
przedmiotu umowy z powodu jego niedostępności w sprzedaży na rynku, wykonawca
zaoferuje inny spełniający wygania techniczno-jakościowe, co jednocześnie nie może
doprowadzić do zwiększenia ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym.
3.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt
2.1, 2.2 i 2.3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia,
którego skutkom nie można zapobiec.
5.
Wszystkie postanowienia wymienione pkt 2. w stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 22
Baza Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork sekcja zamówień
publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Jawna 22 Baza Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
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oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOWÓDCA
22 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ płk pil mgr inż. Leszek BŁACH

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
11.05.2016 r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych

Strona 5 z 5

