OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
działający przez DYREKTORA DEPARTAMENTU

NAUKI i SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa tel.
(022) 6 846 862, fax (022) 6 874 189 adres
internetowy: http//:www.mon.gov.pl
zaprasza do składania ofert na:
wykonanie badania naukowego pt.: OPRACOWANIE
TECHNOLOGII WYKRYWANIA I LOKALIZACJI OBIEKTÓW
MINO-PODOBNYCH W OSADACH DENNYCH Nr
ewidencyjny postępowania: DNiSW/U/13/BN/1.21/2008
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu
o wymagania określone w warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu na podstawie art. 70 1
Kodeksu cywilnego oraz na podstawie § 20 wytycznych Ministra
Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz.
179)
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca zamierzający złoŜyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem
nieprzyjęcia oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niŜ 6 dni przed
terminem złoŜenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące
członków organów zarządzających i nadzorczych wykonawcy, a takŜe
pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali wykonawcę w
postępowaniu. Informacja powinna być dostosowana do formy prawnej
wykonawcy, a w szczególności powinna obejmować przedstawienie przez
wykonawcę informacji (imienia i nazwiska) dotyczących:
- dyrektora, w przypadku gdy wykonawca jest przedsiębiorstwem państwowym
lub jednostką badawczo-rozwojową,
- rektora, w przypadku gdy wykonawca jest szkołą wyŜszą (akademią),
- osób fizycznych będących wspólnikami, w przypadku gdy wykonawca jest
spółką cywilną lub spółką jawną, komplementariuszami, w przypadku gdy
wykonawca jest spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną albo
uczestnikami konsorcjum,
- prokurentów wykonawcy, jeśli zostali ustanowieni, w przypadku
gdy
wykonawca nie jest osobą fizyczną, spółką cywilną, szkołą wyŜszą (akademią)
lub konsorcjum, umocowanych w postępowaniu,
- pełnomocników wykonawcy umocowanych w postępowaniu, jeśli zostali
ustanowieni,
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2)
-

członków zarządu,
członków rady nadzorczej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy:
prowadzą działalność gospodarczą, zarejestrowaną w KRS lub ewidencji
działalności gospodarczej, z zaznaczonym zakresem ujętym w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251 poz. 1885), obejmującym co
najmniej
podklasę 72.19 Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych lub 73.10 G 1 - Prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. W odniesieniu do szkół
wyŜszych - wyciąg ze statutu potwierdzający spełnienie ww. warunków.
W przypadku oferentów zagranicznych - aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
z zaznaczonym zakresem działalności, obejmującym opracowywanie i
produkcję tego typu wyrobów,
- posiadają koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w myśl ustawy z
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr
67 poz. 679 ze zm.) w zakresie objętym zamówieniem, tj. wynikającym z
rozporządzenia RM z dn. 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji,
oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U.
Nr 145 poz. 1625 ze zm.), w zakresie WT VI. Sprzęt elektroniczny nieujęty w
pozycjach WT Il-V niniejszego wykazu oraz jego składniki, ust. 4. oraz WT
XIII. Sprzęt i „technologia" dla „produkcji" wyrobów",
- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem naukowym i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3) Wykonawca jest zobowiązany do złoŜenia oświadczenia o
spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 2, według wzoru
określonego w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
4) Zamawiający dopuszcza moŜliwość wspólnego ubiegania sie wykonawców o
realizację zamówienia. W takim przypadku wszystkie podmioty ubiegające sie
o wspólna realizację zamówienia musza:
- spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w ppkt. 2. Warunki
udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie, z zastrzeŜeniem, Ŝe
obowiązek posiadania koncesji na wytwarzanie dotyczy wykonawców
wytwarzających, a koncesji na obrót wykonawców prowadzących działalność
handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Wykonawca, który nie będzie wytwarzał lub nie będzie dokonywał obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologiami
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Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją
nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia 2009 r.
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o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, nie musi posiadać koncesji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane przez
zamawiającego na podstawie zawartej umowy o współpracy i pozostałych
elementów oferty,
- przedłoŜyć zamawiającemu:
- aktualny (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
ewidencji
działalności
gospodarczej
z
zaznaczonym
zakresem
działalności gospodarczej, ujętym w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885) i obejmującym co najmniej podklasę
72.19 Z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych lub 73.10 G - Prace badawczorozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.
W odniesieniu do szkół wyŜszych - wyciąg ze statutu, potwierdzający
spełnienie ww. warunków. W przypadku oferentów zagranicznych
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z zaznaczonym zakresem
działalności obejmującym opracowywanie i produkcję tego typu wyrobów
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
oraz odpowiednio do zawartej umowy:
- koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w myśl ustawy z
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67 poz. 679 ze zm.) w zakresie objętym zamówieniem, tj.
wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 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 koncesja (Dz. U. Nr 145 poz. 1625 ze zm.), w
zakresie WT VI. Sprzęt elektroniczny nieujęty w pozycjach WT Il-V
niniejszego wykazu oraz jego składniki, ust.4. oraz WT XIII. Sprzęt i
„technologia" dla „produkcji" wyrobów";
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności;
- oryginał lub potwierdzoną kopię, polisy lub innego
dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
- ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
pełnomocnictwa naleŜy udzielić w formie pisemnej; w przypadku
nie
ustanowienia pełnomocnika, kaŜdy z podmiotów musi podpisać wszystkie
wymagane w postępowaniu dokumenty zgodnie z reprezentacją,
- przedłoŜyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
stosownej umowy oraz oryginał pełnomocnictwa, jeŜeli występuje,

- złoŜyć wspólne oświadczenie, o którym
z załącznikiem nr 1 do warunków przetargu.

mowa w ppkt.

3, zgodnie

4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
1) Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania
określone w
warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Cena podana w
ofercie powinna obejmować wszystkie składniki, które składają się na koszt
wykonania zamówienia, a w szczególności koszty transportu, cła i podatki.
2) Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
- cena
-50%.
- koncepcja realizacji badań2 - 50 %.
3) JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania po stronie
zamawiającego obowiązku podatkowego lub celnego, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do określonej w niej ceny podatki i cło, które miałby
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największa liczbę punktów według
zasady:
W - wartość punktowa oferty
C - wartość punktowa ceny w ofercie
K - wartość punktowa koncepcji realizacji badań
5) Wartość punktowa poszczególnych kryteriów oceny ofert wyliczana będzie
według zasad: - cena oferty:

Co - cena w ofercie badanej
Cmin - najniŜsza cena spośród złoŜonych ofert
50 - znaczenie kryterium
- koncepcja realizacji badań:
K=

Ko

Ko - punktowa ocena koncepcji badań naukowych w badanej ofercie
Kmax - najwyŜsza ocena koncepcji badań naukowych spośród złoŜonych
ofert
50 - znaczenie kryterium
Przy ocenie koncepcji realizacji badań Zamawiający uwzględni poziom
gotowości technologii , zaproponowany w danej koncepcji, zgodnie z
poniŜszą zasadą:
V poziom (obowiązkowy)
0 punktów

2

3

Zgodnie z rozdziałem 3, pkt 28 decyzji Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia do uŜytku "Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony
narodowej" (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 13, poz. 104 z późn. zm.)

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do decyzji Nr 425/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września
2007 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 191)
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VI poziom

10 punktów

Koncepcja realizacji badań będzie oceniana subiektywnie przez
poszczególnych członków komisji przetargowej w skali od 0 do 40 punktów,
z dodaniem punktów za poziom gotowości technologii. Maksymalna liczba
punktów za kryterium merytoryczne wynosi 50.
5. Warunki przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku, osobiście
w siedzibie zamawiającego, tj. Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
MON, 00-911 Warszawa, AL. Niepodległości 218, pokój Nr 71, w godz. 11.00 —
14.00 lub zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres. Jednocześnie
wykonawca obowiązany jest podać we wniosku dane firmy (adres, nr telefonu, nr
faxu, e-mail) oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z zamawiającym.
6. PoŜądany termin realizacji umowy: do dnia 02.11.2010 r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego, w
Kancelarii Jawnej Nr 6 Zakładu Obsługi MON (AL Niepodległości 218, 00-911
Warszawa), pokój nr 58, nr telefonu (022) 6 874 527, nr fax.: (022) 6 874 189,
w godzinach 9.00-11.00 oraz 13.00-14.30 lub przesyłać pocztą na
adres
zamawiającego do dnia 08.09.2008 r. do godz. 10.00.
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji mających na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
10. W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜona zostanie jedna oferta odpowiadająca
treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający
przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złoŜonej oferty,
na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
11. Kwota wadium: 9150 zł.
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia
zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości: 5 % wartości brutto zamówienia.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany lub odwołania warunków przetargu.
14. Osoba upowaŜniona do kontaktów: płk Robert KUROWSKI, tel. (022) 6 846 838
lub Longina BURZYŃSKA, tel. (022) 6 874 514.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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