Egz. nr 1
Malbork. dn. ….08.2016
Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
______________________________________________________________________
Malbork: Zakup części zamiennych do samolotów MIG-29 oraz do

śmigłowców Mi-2, Mi-24 – II postępowanie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dostawa
ZP/111/VIII/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: Zakup części zamiennych
do samolotów MIG-29 oraz do śmigłowców Mi-2, Mi-24 – II postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych, akcesoriów i materiałów
jednorazowych pochodzących z produkcji 2014/2015/2016 niezbędnych do wykonywania
obsługi na samolocie MiG-29 oraz na śmigłowcach Mi-2, Mi-24.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony poniżej oraz w załączniku nr 7 do
siwz tj. formularzu cenowym.
Na dostarczone wyroby Wykonawca winien udzielić gwarancji nie mniej niż 24 miesiące licząc
od daty odbioru wyrobu.
Dopuszcza się dostawę wyrobów wyprodukowanych w latach wcześniejszych
w przypadku wyrobów nie posiadających ograniczenia w resursie kalendarzowym.
Przedmiot zamówienia winien być zakonserwowany na okres i na zasadach określonych
w normie obronnej NO-16-A800:2007. Dopuszcza się stosowanie innych metod ochrony niż
określone w ww. normie pod warunkiem, że zapewniają one równorzędną lub lepszą ochronę.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert na wyroby równoważne
(zamienniki), tj. wyroby zamienne o parametrach i standardach jakościowych takich samych
bądź lepszych w stosunku do wyrobów wskazanych przez Zamawiającego w formularzu
cenowym, które zostały dopuszczone do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP:
• dokumentacją producenta sprzętu, do którego wyrób jest przeznaczony (pozycja
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z katalogu producenta, wykaz elementów zamiennych producenta, zezwolenie producenta itp.);
• poleceniem, decyzją, biuletynem itp. uprawnionych organów MON (Gestor, Centralny Organ
Logistyczny).
Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych będzie on zobowiązany
wskazać przedmioty zamówienia, w zakresie, których oferuje wyroby równoważne wraz
z podaniem ich nazwy, typu i nr katalogowego poprzez wypełnienie odpowiedniej kolumny
w formularzu cenowym. Ponadto oferując wyroby równoważne, Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia
dokument lub dokumenty stanowiące podstawę do stosowania zamiennika (pozycja z katalogu
producenta śmigłowca, zezwolenie producenta, biuletyny, itp.).
Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych.
Wszystkie artykuły będą posiadały dokumentację techniczno–eksploatacyjną sporządzoną
w języku polskim.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wyroby były:
a) nowe, nieregenerowane;
b) pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz nie noszące śladów ich wcześniejszego
używania lub uszkodzenia;
c) gatunku „I”
Części zamienne będące przedmiotem niniejszego zamówienia winny być dostarczone wraz
z oryginalnymi dokumentami producenta (np. metryka, certyfikat jakości/świadectwa jakości,
itp.) potwierdzającymi spełnienie wymagań dokumentacji technicznej, produkcyjnej lub
odpowiednich norm.
W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty
całości należności wynikającej z danej faktury do czasu dopełnienia tych wymagań przez
Wykonawcę.
Odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia dokona RPW wyznaczone przez Wojskowe
Centrum Normalizacji, Jakość i Kodyfikacji na podstawie klauzul jakościowych stanowiących
załącznik nr 8 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić RPW o gotowości do
odbioru przedmiotu zamówienia na co najmniej 5 dni (pięć dni) przed jego planowanym
terminem.
W zakresie części 16 –nić szklna do burtowania - Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia
przeprowadzony będzie przez użytkownika na terenie JW. 1128 Malbork
Stosowanie zamienników dopuszczalne jest tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zamiennika w formie pisemnej
Dostawa powinna być zrealizowana przez dostawcę do magazynów służby Zaopatrzenia
Lotniczo Technicznego znajdujących się na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w
Malborku oraz na terenie 49 Blot w Pruszczu Gdańskim w dniach pracy Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 00 – do 14:00.
O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub
faksem), wówczas przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania miejsca
dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt
i niebezpieczeństwo. Do momentu odbioru asortymentu przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego niebezpieczeństwo związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi
Wykonawca. Z tytułu załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Warunkiem koniecznym przyjęcia dostawy przez Zamawiającego będzie przedstawienie przez
Wykonawcę protokół odbioru jakościowego podpisanego przez Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe właściwe według siedziby Wykonawcy, który jednocześnie będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury VAT.
Dostarczony asortyment zostanie przyjęty na podstawie zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiającego protokołu odbioru.
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W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał
wymaganiom zawartym w siwz oraz formularzu cenowym – Zamawiający odmówi przyjęcia
towaru, do magazynu, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na własny
koszt w terminie obowiązywania umowy.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone części były oznaczone w sposób umożliwiający
identyfikację produktu. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonych części,
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji” o ujawnieniu wady.
W takim przypadku , Wykonawca wymieni towar wadliwy na nowy, wolny od wad w terminie
14 dni od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca na własny koszt
i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru wraz z „Protokołem reklamacji” za
pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca.
Gwarancja musi również obejmować części i usługi nabyte u kooperantów Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem części nowych (pozbawionych
wad).
Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw przedmiotu zamówienia etapami. Ostateczny termin
realizacji umowy przypada na dzień 30.11.2016r. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest powiadomić upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (telefonicznie lub faksem)
minimum z dwudniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy określonej partii
asortymentu.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po ostatecznym odbiorze.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość dostarczonego
w określonej dostawie asortymentu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje:
a) numer umowy,
b) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem.
Zamawiający wystawi certyfikaty zawieszające należności celne

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 17.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia
podpisania umowy maksymalnie do 30.11.2016 r
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, że wykonawca posiada
wykonywania określonej działalności jeżeli :

uprawnienia

do

posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
określonym w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
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o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tj. Dz. U. z 2012 roku
poz. 1017 ze zm.) w zakresie WT V ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 „Wykaz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym WT" do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie
lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625
ze zm.)
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
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
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
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 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
określonym
w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu
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działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tj. Dz. U. z 2012 roku poz.
1017 ze zm.) w zakresie WT V ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 „Wykaz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT" do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów
broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.)
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) Wypełniony Formularz cenowy,
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:
 1 - Cena - 100
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
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(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. 2. 5. zmiana przedmiotu umowy na
równoważny lub lepszy w przypadku zaprzestania produkcji, pod warunkiem
nieprzekroczenia łącznej wartości umowy brutto 2. 6. zmiany świadczenia Wykonawcy
na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia
2. 7. W zakresie zmiany wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości
opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej
w umowie 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: 02.09.2016 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
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zawór zwrotny i filtr olejowy
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. zaworów zwrotnych oraz filtrów oleju. Szczegółowy asortyment
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oraz jego ilości zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r. .

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZZUP i części do jego wymiany
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. podkładek, zaworów upustu powietrza, podkładek
zabezpieczających. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości zostały wskazane
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: części do zmiany konfiguracji lewy-prawy





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. podkładek, krótkich oraz długich bezpieczników. Szczegółowy
asortyment oraz jego ilości zostały wskazane w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PNRP i jej części
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. pompy nurnikowej z regulatorem przepływu, podkładek
zabezpieczających, pierścieni uszczelniających. Szczegółowy asortyment oraz
jego ilości zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: części do przeglądu sprzęgieł
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. tuleje, sprężyny, podkładki, rozdzielacze, uszczelki, pierścienie.
Szczegółowy asortyment oraz jego ilości zostały wskazane w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
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CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: części do wymiany kompletu sprzęgieł
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. sprzęgła, nakrętki, podkładki, uszczelki, . Szczegółowy
asortyment oraz jego ilości zostały wskazane w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: części urządzenia zapłonowego
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. uszczelki, kadłub uszczelnienia, nakrętki, podkładki
zabezpieczające, uszczelki. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości zostały
wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: części napędu prądniczki obrotomierza
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. nakrętki, koła zębate, kołki, odrzutniki, kołnierze, tuleje, łożyska,
nakrętki, podkładki, sprężyny, dławiki. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości
zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: kołpaki
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. kołpaki gumowe. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości
zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: szczotki i termopara
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. szczotki węglowe, szczotki mosiężne, terpopary. Szczegółowy
asortyment oraz jego ilości zostały wskazane w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.

Strona 8 z 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: kontrówki
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do śmigłowców
Mi-2,Mi-24 tj. kontrówki lotnicze. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości
zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: segment zewnętrzny typ nr 1
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
MiG-29 tj. segment zewnętrzny typ nr 1. Szczegółowy asortyment oraz jego
ilości zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: segment zewnętrzny typ nr 2
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
MiG-29 tj. segment zewnętrzny typ nr 2. Szczegółowy asortyment oraz jego
ilości zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: segment dyszy
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
MiG-29 tj. segment dyszy. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości zostały
wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: segment dyszy napędzany
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
MiG-29 tj. segment dyszy napędzany. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości
zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: nić szklana do burtowania
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
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MiG-29 tj. nić szklana do burtowania. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości
zostały wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: żarówki KGSM
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotów
MiG-29 tj. żarówki. Szczegółowy asortyment oraz jego ilości zostały wskazane
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00 – 3.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: od dnia podpisania
umowy do 30.11.2016r.

Z-CA DOWÓDCY
22 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
23.08.2016 r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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