
OGLOSZENIE 


ZAMAWIAJi\CY: 

SKARB PANSTWA 
INSPEKTORAT UZBROJENIA INSPEKTORAT UZBROJENIA 
KANCELARlllt AWNA 

~ 81\ 11 AI). ul. Kr6lewska 1/7, 00-909 W ARSZA W A 

Nr................... JJfJ • nr tel.: (22) 6 873 555 


............. l.9.1:1AR..2fi12................... • nr fax: (22) 6 873 444 

" 00-909 Warszawa H 

• e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl 

• http://www.iu.wp.mil.pl 

Link internetowy do ogloszenia: http://www.iu.wp.mil.pl/przetargi/ 
zaprasza do udzialu w Postfpowaniu dotyczqcym dostawy: 

16 szt. smiglowcow w wersji wielozadaniowej - t'ransportowej dla Wojsk L~dowych 

pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ bazow~; 


3 szt. smiglowcow w wersji poszukiwania i ratownictwa (SAR) dla Sil Powietrznych 

pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ bazow~; 


3 szt. smiglowcow w wersji poszukiwania i ratownictwa (SAR) dla lotnictwa Marynarki 

Wojennej pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ bazow~; 


- 4 szt. smiglowcow w wersji Zwalczania Okr~tow Podwodnych (ZOP) dla lotnictwa 
Marynarki Wojennej pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ bazow~; 

- pakietu logistycznego do smiglowcow pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ 

bazow~; 

- zintegrowanego systemu szkolenia oraz pakietu szkoleniowego smiglowcow 
pozyskiwanych w oparciu 0 wspoln~ platform~ bazow~. 

Nr referencyjny postt(powania: IU/36IIX-30fUZ/PRZ/DOS/S/2012. 
1. 	 Warunki przetargu zawierajqinfonnacje niejawne 0 klauzuli "ZASTRZEZONE". 
2. 	 Podstaw'l do ubiegania sit( 0 zam6wienie jest: 

a) posiadanie przez Wykonawct( zdolnosci do ochrony infonnacji niejawnych 0 klauzuli 
"ZASTRZEZONE" w rozulnieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie 
infonnacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) w przypadku Wykonawcy maj'lcego 
siedzibt( na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz um6w bilateralnych podpisanych 
przez Rzeczypospolit'l Polskq, a krajem siedziby Wykonawcy w przypadku 
Wykonawc6w nie maj'lcych siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) posiadanie przez 	 Wykonawct( uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub 
czynnosci, jezeli ustawy nakladaj'l obowiqzek posiadania takich uprawnien; 

c) znajdowanie sit( w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj'lcej wykonanie 
zam6wienia; 

3. 	 W celu potwierdzenia wymagan, 0 kt6rych mowa w pkt. 2 oraz otrzyn1ania "Warunk6w 
przetargu" Wykonawca zobowi'lzany jest przekazac Zamawiaj'lcemu: 

a) 	 aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji 
dzialalnosci go spodarczej, jei:eli odrt(bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej nii: 
6 miesiecy przed uplywem tenninu skladania ww. oswiadczenia; 

b) 	 kopit( koncesji, zezwolenia lub licencji, jezeli ustawy nakladaj'l obowiqzek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjt(cie dzialalnosci gospodarczej w zakresie 
objt(tym zam6wieniem; 
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c) 	 infonnacji banku potwierdzaj'tc't wysokose posiadanych srodk6w finansowych lub 
zdolnose kredytow't Wykonawcy co najmniej w wysokosci 1.000.000.000,00 zl (slownie: 
jeden miliard zlotych) wystawion't nie wczesniej niz 3 miesi'tce przed zlozeniem wniosku 
o przekazanie "Warunk6w przetargu"; 

d) 	 pisemnego oswiadczenia 0 spe1nieniu wymog6w wynikaj'tcych z przepis6w ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie infonnacji niejawnych w odniesieniu do klauzuli 
"ZASTRZEZONE" w przypadku Wykonawcy maj'tcego siedzib(( na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz um6w bilateralnych podpisanych pomi((dzy RP a krajem 
Wykonawcy w zakresie spelnienia wymog6w do ochrony infonnacji niejawnych 0 
klauzuli "ZASTRZEZONE/RESTRICTETD" w przypadku Wykonawc6w nie maj'tcych 
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej~ 

e) 	 wykazu os6b upowaznionych do pobrania "Warunk6w przetargu" z podaniem uprawnien 
do dost((pu do infonnacji niejawnych oznaczonych klauzul't co najmniej ZASTRZEZONE 
wydanych na podstawie obowi'tzuj'tcych przepis6w; 

oraz 
wniese op1at(( w wysokosci 900,00 zl (dziewi((eset zl) na konto Inspektoratu Uzbrojenia nr 
58 1010 1010 0015 1522 3100 0000. Kserokopi(( dowodu wp1aty zawieraj'tc't numer 
referencyjny post((powania nalezy dostarczye do Zamawiaj'tcego wraz z dokumentami, 0 
kt6rych n10wa w lit. a+e lednoczesnie Wykonawca musi podae dane finny (adres, nr telefonu, 
nr faksu, e-mail) oraz wskazae osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiaj'tcym. 
W przypadku Wykonawcy nie maj'tcego siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Zamawiaj'tcy przekaze "Warunki przetargu" po potwierdzeniu przez krajow't w1adz(( 
bezpieczenstwa zdolnosci Wykonawcy do ochrony infonnacji niejawnych. 

4. Dokumenty powinny bye sporz'tdzone w j((zyku polskim, w spos6b trwa1y 
z zachowaniem fonny pisemnej (w oryginale). W przypadku dokument6w sporz'tdzonych 
w j((zyku innym niz polski, nalezy za1'tczye jednoczesnie ich tlumaczenie na j((zyk polski 
przez tlumacza przysi((glego, i potwierdzone odpowiednio: 

a) w przypadku kopii nalezy udost((pnie orygina1y do wgl'tdu; w przypadku wykonawcow 
zagranicznych dokumenty, musz't bye potwierdzone zgodnie z postanowieniami 
konwencji znosz'tcej wym6g legalizacji zagranicznych dokumentow urz((dowych, 
sporz'tdzonej w Hadze dnia 5 pazdziemika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) 
lub przez polsk't plac6wk(( dyplomatyczn't w kraju wykonawcy, za zgodnose z prawem 
kraju, w kt6rym rna siedzib(( lub miejsce zamieszkania i przetlumaczone na j((zyk polski 
przez tlumacza przysi((glego lub, 

b) 	 jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib(( lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
si(( dokument6w, zast((puje si(( je dokumentem zawieraj'tcym oswiadczenie zlozone 
przed notariuszem, w1asciwym organem s'tdowym, administracyjnym alba organem 
samorz'tdu zawodowego lub gospodarczego kr&ju, w kt6rym wykonawca rna siedzib(( lub 
miejsce zamieszkania; powyzsze dokumenty powinny bye potwierdzone przez polsk't 
plac6wk(( dyplomatyczn't w kraju wykonawcy, za zgodnose z prawem kraju, w kt6rym 
rna siedzib(( lub miejsce zamieszkania i przetlumaczone na j((zyk polski przez tlumacza 
przysi((glego. 

Dokumenty powinny bye podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacj't Wykonawcy, w 
tym osob((losoby uprawnione do kierowania dzialalnosci't gospodarcz't w zakresie obj((tym 
wymagan't koncesj't jezeli przepisy prawa nak1adaj't taki obowi'tzek. Wszelkie miejsca, w 
kt6rych Wykonawca nani6s1 zmiany, powinny bye parafowane przez osob(( (osoby) 
podpisuj'tc't (podpisuj'tce) dokument. 

5. 	 Post((powanie prowadzone b((dzie w trybie przetargu na podstawie wytycznych 
stanowi'tcych za1'tcznik do decyzji Nr 2911MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umow, 
ktorych przedmiotem jest uzbrojenie lub sprz((t wojskowy (Dz.Urz. MON Nr 14, poz. 179, 
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z poin. zm.), zwanej dalej "decyzj,( oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z poin. zm.). 

6. 	 Przetarg prowadzony b«dzie w nast«puj'l.cych etapach: 
l) weryfikacja spelnienia wymagan przez Wykonawcow; 
2) pobranie Warunkow Przetargu; 
3) zlozenie "Zgloszen do udzialu w negocjacjach technicznych" wraz z niezb«dnymi 

dokumentami i oswiadczeniami; 

4) negocjacje techniczne; 

5) zlozenie oferty ostatecznej; 

6) przeprowadzenie testow oferowanych smiglowcow; 

7) aukcja elektroniczna lub negocjacje z jednym Wykonawc(b 

8) wybor oferty. 


7. 	 Pozostale warunki udzialu w post«powaniu, okreslone zostan'l. w "Warunkach przetargu". 
8. 	 Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczegolnych kryteriow okreslone zostan'l. 

w "Warunkach przetargu". 
9. 	 Poz'tdany termin realizacji umowy: 

a) do 30.11.2015 r. dostawa: 
12 szt. smiglowcow w wersji wielozadaniowo-transportowej dla Wojsk L'l.dowych, 
2 szt. smiglowcow w wersji zwalczania okr«tow podwodnych ZOP dla Marynarki 
Wojennej, 
2 szt. smiglowcow w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Sil Powietrznych, 

3 szt. smiglowcow w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Marynarki 

Wojennej, 

pakiet logistyczny, 

zintegrowany system szkolenia oraz pakiet szkoleniowy, 


b) do 30.11.2016 r. dostawa: 
4 szt. smiglowcow w wersji wielozadaniowo-transportowej dla Wojsk L'tdowych, 
1 szt. smiglowca w wersji zwalczania okr«tow podwodnych ZOP dla Marynarki 
Wojennej, 

1 szt. smiglowca w wersji poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Sil Powietrznych; 


c) do 30.11.2017 r. dostawa: 
1 szt. smiglowca w wersji zwalczania okr«tow podwodnych ZOP dla Marynarki 
Wojennej. 

10. Dokumenty, 	0 ktorych mow a w pkt. 3 nalezy zlozyc w Kancelarii Jawnej Inspektoratu 
Uzbrojenia w godz. 800 

- 1000 lub 1300 
- 1500 do do. 07.05.2012 r. do godz. 930

• 

11. Wykonawca zwi'l.zany b«dzie ofert'l. ostateczn't przez okres 	 150 dni od otwarcia ofert 
ostatecznych. 

12. Zamawiaj'l.cy przewiduje wznowienie dostaw (w ramach odr«bnych post«powan). 
13. W przypadku, gdy 	w post«powaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadaj'tca tresci 

warunkow przetargu, w celu ustalenia postanowien umowy zamawiaj'tcy przeprowadzi 
negocjacje z jednym wykonawc't w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 
Kodeksu cywilnego. 

14. 	 Zamawiaj'tcy wymagal b«dzie zlozenia wadium w wysokosci 50.000.000,00 zl. 
15. 	 Zamawiaj'tcy wymagal b«dzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia 

wykonania umowy w wysokosci: 10% wartosci brutto zamowienia. 
16. 	 Do uplywu terminu skladania ofert ZamawiajClcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

odwolania "Warunkow przetargu". 
17. Osoby upowaznione do kontaktow: 

Przewodnicz'tcy Komisji plk Adam JABLONSKI tel., (48 22) 687-33-90 
Zast«pca Przewodnicz'l.cego Komisji Jacek FUZ tel., (48 22) 687-34-53 
Sekretarz Komisji Pawel SROKA tel., (48 22) 687-32-27 
e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl fax (48 22) 687-34-44 
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18. 	 Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia. 
19. 	 Realizacja zamowienia moze skutkowac obowi'lzkiem zawarcia umowy offsetowej 

przewidywanej ustaw'l z dnia 10 wrzesnia 1999 r. 0 niektorych umowach kompensacyjnych 
zawieranych w zwi'lzku z umowami dostaw na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa 
panstwa (Dz.U.99.80.903 z pozn. zm.). 

20. 	 Zamawiaj'lcy przewiduje nalozenie na Wykonawc(( obowictZkow zwictZanych 
z zapewnieniem bezpieczenstwa dostaw. 

21. 	 Zamawiaj'lcy nie przewiduje cz((sciowej realizacji zamowienia. 
22. 	 Ogloszenie nie stanowi oferty w rozulnieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
23. 	 Warunki udziaru w post((powaniu okreslaj'l"Warunki przetargu". 
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