Egz. nr 1
Malbork. dn. 09.09.2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192398-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych pochodzących z produkcji
2013/2014/2015 niezbędnych do wykonywania obsługi na samolocie MiG-29.
Szczegółowy
opis
przedmiotu
zamówienia
został...
Termin składania ofert: 2015-08-10
_________________________________________________________________________
Malbork: Zakup części zamiennych do samolotu MiG-29
Numer ogłoszenia: 234990 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
ZP/89/VII/2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 192398 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup części zamiennych do
samolotu MiG-29.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części
zamiennych pochodzących z produkcji 2013/2014/2015 niezbędnych do wykonywania
obsługi na samolocie MiG-29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony
poniżej oraz w załączniku nr 2 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
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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
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, 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 7 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić RPW o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia na co najmniej 5 dni
(pięć dni) przed jego planowanym terminem. 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 magazynu służby Zaopatrzenia Lotniczo Technicznego znajdującego się na terenie 22
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku 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).
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
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protokół odbioru technicznego 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.
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 30.11.2015r. 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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.73.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: żarówki ŁFSM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30081,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 36900,00
 Oferta z najniższą ceną: 36900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70848,00
 Waluta: PLN .
Część NR: 2
Nazwa: nakrętki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8943,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 9840,00
 Oferta z najniższą ceną: 9840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16940,00
 Waluta: PLN .
Część NR: 3
Nazwa: filtr
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 FIN Sp. z o.o., ul. Handlowa 2A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40659,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 6920,00
 Oferta z najniższą ceną: 6920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12713,28
 Waluta: PLN .
Część NR: 4
Nazwa: hermetyk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 FIN Sp. z o.o., ul. Handlowa 2A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 1560,00
 Oferta z najniższą ceną: 1560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1918,80
 Waluta: PLN .
Część NR: 5
Nazwa: podkładki, zabezpieczenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 11070,00
 Oferta z najniższą ceną: 11070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86300,00
 Waluta: PLN .
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
09.09.2015r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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