
Warszawa: Załadunek, transport i rozładunek sprzętu ciężkiego 

Numer ogłoszenia: 345346 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego , Al. Jerozolimskie 3, 00-495 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.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: Załadunek, transport i 

rozładunek sprzętu ciężkiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Transport 

sprzętu ciężkiego z załadunkiem i rozładunkiem. Transport sprzętu: 1) Citroen Tegres (dł. 

4500 mm, wys. 2150mm , szer. - 1300mm, masa - 2000kg); 2) Lekki czołg TK-3 (dł. 2580 

mm, wys. 1320mm , szer. - 1780mm, masa - 2430kg); 3) Armata Putinówka (dł. 4600 mm, 

wys. 1600mm , szer. - 1950mm, masa - 3000kg); 4) Pojazd pancerny Feret (dł. 4500 mm, 

wys. 2000mm , szer. - 2000mm, masa - 7000kg) ; 5) Transporter opancerzony M-113 (dł. 

4860 mm, wys. 1850mm , szer. - 2540mm, masa - 10000kg); 6) Samochód Hummer (dł. 4600 

mm, wys. 1800mm , szer. - 2100mm, masa - 3000kg); z Nasielska do Warszawa (około 50 

km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy 

Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie oraz z Warszawy do Nasielska wraz z załadunkiem i 

rozładunkiem. B. Transport czołgu 7 TP z załadunkiem i rozładunkiem. Transport czołgu 7TP 

(dł. 4560 mm, wys. 2300mm , szer. - 2430mm, masa - 9900kg) z miejscowości Teresin k. 

Błonia do Warszawy(około 50 km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie oraz z Warszawy do 

Bielska-Białej(około 400km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem. Pakiet nr 2 Załadunek, 

transport i rozładunek silników samolotowych. Transport: 1)Silnika rozruchowego RU-19A-

300 (w skrzyni), dł. 2530 mm, wys. 1300mm , szer. - 1320mm, masa - 300kg, 2)Silnika 

lotniczego AI-24WT (w skrzyni), dł. 2800 mm, wys. 1120mm , szer. - 1500mm, masa - 

200kg, 3)Silnika lotniczego R-11 z dopalaczem(bez skrzyni), silnik - dł. 1000 mm, wys. 

2400mm , szer. - 1100mm, masa - 1200kg, dopalacz - dł. 2000 mm, wys. 900mm , masa - 

350kg, 4)Silnika lotniczego R-25-300 z dopalaczem(bez skrzyni), silnik - dł. 1000 mm, wys. 

2400mm , szer. - 1100mm, masa - 1200kg, dopalacz - dł. 2000 mm, wys. 900mm , masa - 

350kg, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem nr 162/06/11 mienia ruchomego przeznaczonego 

do nieodpłatnego przekazania z dnia 09.06.2011 r. z 2 Bazy Materiałowo-Technicznej w 



Kutnie, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno do Warszawy: - transport około 100 

km, - załadunek sprzętu, - rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy Al. 

Jerozolimskich 3 w Warszawie.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: . 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

  

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Zaakceptowany wzór umowy oraz zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.muzeumwp.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. 

Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Jawna Al. Jerozolimskie 3 00-495 

Warszawa. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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: Załadunek, transport i rozładunek sprzętu ciężkiego. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  A.Transport 

sprzętu ciężkiego z załadunkiem i rozładunkiem. Transport sprzętu: 1) Citroen Tegres 

(dł. 4500 mm, wys. 2150mm , szer. - 1300mm, masa - 2000kg); 2) Lekki czołg TK-3 

(dł. 2580 mm, wys. 1320mm , szer. - 1780mm, masa - 2430kg); 3) Armata Putinówka 

(dł. 4600 mm, wys. 1600mm , szer. - 1950mm, masa - 3000kg); 4) Pojazd pancerny 

Feret (dł. 4500 mm, wys. 2000mm , szer. - 2000mm, masa - 7000kg) ; 5) Transporter 

opancerzony M-113 (dł. 4860 mm, wys. 1850mm , szer. - 2540mm, masa - 10000kg); 

6) Samochód Hummer (dł. 4600 mm, wys. 1800mm , szer. - 2100mm, masa - 

3000kg); z Nasielska do Warszawa (około 50 km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie 

oraz z Warszawy do Nasielska wraz z załadunkiem i rozładunkiem. B.Transport 

czołgu 7 TP z załadunkiem i rozładunkiem. Transport czołgu 7TP (dł. 4560 mm, wys. 

2300mm , szer. - 2430mm, masa - 9900kg) z miejscowości Teresin k. Błonia do 

Warszawy(około 50 km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie oraz z Warszawy do 

Bielska-Białej(około 400km) wraz z załadunkiem i rozładunkiem. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Załadunek, transport i rozładunek silników samolotowych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Transport: 

1)Silnika rozruchowego RU-19A-300 (w skrzyni), dł. 2530 mm, wys. 1300mm , szer. 

- 1320mm, masa - 300kg, 2)Silnika lotniczego AI-24WT (w skrzyni), dł. 2800 mm, 

wys. 1120mm , szer. - 1500mm, masa - 200kg, 3)Silnika lotniczego R-11 z 

dopalaczem(bez skrzyni), silnik - dł. 1000 mm, wys. 2400mm , szer. - 1100mm, masa 

- 1200kg, dopalacz - dł. 2000 mm, wys. 900mm , masa - 350kg, 4)Silnika lotniczego 

R-25-300 z dopalaczem(bez skrzyni), silnik - dł. 1000 mm, wys. 2400mm , szer. - 

1100mm, masa - 1200kg, dopalacz - dł. 2000 mm, wys. 900mm , masa - 350kg, 

zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem nr 162/06/11 mienia ruchomego przeznaczonego 

do nieodpłatnego przekazania z dnia 09.06.2011 r. z 2 Bazy Materiałowo-Technicznej 

w Kutnie, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno do Warszawy: - transport 

około 100 km, - załadunek sprzętu, - rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


