Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.12wog.mil.pl

Toruń: DOSTAWA WYPOSAśENIA I PRZYRZĄDÓW
DIAGNOSTCZNO - POMIAROWYCH
Numer ogłoszenia: 305476 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4620 , ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. 56 653 36 94, faks 56 653 36 60.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAśENIA I
PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTCZNO - POMIAROWYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa wyposaŜenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych o minimalnych
parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane techniczne
poszczególnych części). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, w ilościach jak
poniŜej: Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt. Część nr 2 - Radiotester typu
2945B lub równowaŜny, 2 szt. Cześć nr 3 - Reflektometr - przyrząd do pomiaru kabli
światłowodowych, 1 szt. Część nr 4 - Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub równowaŜna, 6
szt. Część nr 5 - Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równowaŜna, 10 szt. Część nr 6 Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równowaŜna, 10 szt. Część nr 7 - Szlifierka
stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równowaŜna, 6 szt. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną lub więcej części..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 44.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złoŜonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ 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
naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
o

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
•

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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
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•

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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
• inne dokumenty
Katalog (kartę katalogową) oferowanego modelu urządzenia. Katalog ten ma zawierać
informacje potwierdzające minimalne parametry techniczne wymagane przez
Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany podwykonawcy
uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaŜe podwykonawcę), pod warunkiem, Ŝe
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na
potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy,
kolejny podwykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem niewyraŜenia przez
Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy. 2. PowyŜsze zmiany wymagają zachowania
formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku Wykonawcy o zmianę wraz z uzasadnieniem
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.12wog.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: JEDNOSTKA
WOJSKOWA 4620, 87-100 Toruń, ul. Okólna 37.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2014 godzina 10:30, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620, 87-100 Toruń, ul. Okólna 37,
w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97, pok. nr 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: Zestaw serwisowy radiostacji PR4G.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw serwisowy
radiostacji PR4G, 3 szt. Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Radiotester typu 2945B lub równowaŜny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Radiotester typu 2945B
lub równowaŜny, 2 szt Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2.
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•

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Reflektometr - przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Reflektometr - przyrząd
do pomiaru kabli światłowodowych, 1 szt Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do
SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub równowaŜna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka udarowa typu
MAKITA HR2611 lub równowaŜna, 6 szt Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do
SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równowaŜna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szlifierka kątowa typu
MAKITA 9565 lub równowaŜna, 10 szt Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do
SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równowaŜna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wkrętarka
akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równowaŜna, 10 szt Minimalne parametry określone
w załączniku nr 1 do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równowaŜna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szlifierka stołowa typu
BOSCH GSM 200 lub równowaŜna, 6 szt Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do
SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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