Przedmiot: Usługi naprawcze pojazdów dla jednostek wojskowych z rejonu
odpowiedzialności 16WOG w Drawsku Pomorskim
Zamawiający: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513
Oleszno
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: 78513 Oleszno, ul. Główna
Telefon: 261474572
Fax: 261474571
Strona internetowa: nie podano
Data publikacji: 2017-01-09
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1,
78-513 Oleszno, 78513 Oleszno, ul. Główna, REGON: 32099164900000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakres naprawy pojazdów (w 2
zadaniach) będzie obejmował następujące czynności - układy:
diagnostyka komputerowa silnika i jego układów,
diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych,
obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej
marki,
naprawa układów pojazdu: kierowniczego, przeniesienia mocy, zasilania paliwem,
naprawa instalacji elektrycznej,
naprawa zawieszenia pojazdu,
naprawa osprzętu silnika,
naprawa wyciągarki,
naprawa klimatyzacji,
naprawa zawieszenia,
naprawa układu hamulcowego,
naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem,
naprawa mostów napędowych,
naprawa wałów napędowych i resorów,
naprawę przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych,
naprawa tapicerska,

naprawa skrzyń biegów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres naprawy pojazdów (w
2 zadaniach) będzie obejmował następujące czynności - układy:
diagnostyka komputerowa silnika i jego układów,
diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych,
obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej
marki,
naprawa układów pojazdu: kierowniczego, przeniesienia mocy, zasilania paliwem,
naprawa instalacji elektrycznej,
naprawa zawieszenia pojazdu,
naprawa osprzętu silnika,
naprawa wyciągarki,
naprawa klimatyzacji,
naprawa zawieszenia,
naprawa układu hamulcowego,
naprawa powłoki lakierniczej z lakierowaniem,
naprawa mostów napędowych,
naprawa wałów napędowych i resorów,
naprawę przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych,
naprawa tapicerska,
naprawa skrzyń biegów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2017-01-17 godzina: 09:30, miejsce:
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

