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MODYF'IKACJA OGI,OSZENIA
o postQpowaniuprowadzonym w trybie przetargu zgodnie zWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzqt wojskowy, stanowiqcych zal1cznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony
Narodowej 2dnia26.07.2006r.(Dz. Urz. MON 22006r. Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:

2 BAZA MATERIALOWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj al na nazwa zamawi aj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. (24)253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.Zbmt@sow.
mil.pI
(adres pocztowy, telefon, falcs, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do sktradania
ofertna: remont agregat6wdo Smiglowc6wMi-14, Mi-17 iN.li-z4

przedmiotem
zarn6wieniui",t,"^J|JW:;:##'T;i:{-,iw:i#'(or-ro,llli-r7
iMi-24
w asortymenciewyszczeg6lnionyrnw zal4cznlkunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udziehd gwarancji na wyremontowanewyroby nie mniej niz 200 godzinpracy
Iub 24 miesi4ce,liczqc od daty odbioru wyrobu (w zalezno6cico uplynie wcze6niej)..
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zamowi enia, w p r zypadku n i ewystar czaj qcej w i eIkoi ci 3r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postgpowania: 72I 2BMT/1 0.
1. Podstaw4do ubieganiasiq o udzieleniezam6wienia jest zLoAenie
oferty w oparciuo wyrnagania
okre6lonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udziafuw postEpowaniu:
1) Wykonawcazamierzaj4cy zloLy(. ofertq zobowiqzany jest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(. Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej ni2 6 dni przed terminem zloLenia ofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych
inzdzorczych Wykonawcy, atakie pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzieleme zam6wieniamog4ubiegai siq Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnolci w zakresieobjqtym przedmiotem
zamSwienta, a w szczeg6lnofici:
o prowadzq zarcjestrowan4dziaLalno
3c gospodarcz4;
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadaj4 mezbqdn4wiedzq i do6wiadczenieoraz dysponuj4 potencjatem technicznym
i osobami zdolnyrni do wykonaniazam6wieni4 aw szczeg6lno6ci:
o posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
o znajduj4 siq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaj4cejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lno6ci:
o posiadaj4upowaznienieuprawnionegoproducentalub zakladu remontowego;
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posiadaj4vbezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej.w zakresieprowadzonej
dziaLalnolci gospodarczej.
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawte zlohonycho6wiadczerii dokument6w zgodniez formul4,,spelnia / nie spelnia".
5. Zamawraj4cydoplszcza mozliwo6i skladaniaofert czq6ciowychwedtrugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowi za\qczniknr 1 do Warunk6wprzetargu.
Ilo56 przedmiot6w zam6wienia 27.
WykonawcamoLezloLyc oferty czqSciowena jeden lub wiqcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakuZdy zprzedmrot6w
zam6wienia. Zamawraj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zarnawiajqcydopuszczamozliwo6i powierzeniawykonania czq(crumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7 . Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
waga kryterium: 100 o/o.
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwartoSi brutto przedmiotu
zam6wienia.
8. Warunkiprzetargu mohnaodebrai, po zloleniu pisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawiaj4cy przei;leje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiq do dnia 10.12.2010r.
10. Miejsce reahzacji umowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 10.09.2010r.do godz. 1000.
12. Wykonawcazwrqzanybqdzie ofert4przez 60 dni od terminu jej zloienia'
13. W przrypadkt,gdy w postqpowanruzlolona zostaniejedna ofertaodpowiadaj4catre6ci Warunkiw
przetargu, w celu ustaleniapostanowiefiumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi negocjacje zjednym
Wykonawcq w oparciu o tresi zlolonej oferty, na podstawie art.72 Kodeksu cyr,vilnego.
14. Kwota wadium 29.550,00zl.
(slownie:dwadzie6ciadziewiqi tysiqcypiqiset piqidziesi4t zLotych00/100).WysokoSiwadium
w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium okre6la rozdzialXl
I4/arunk6wprzetargu.
15. W przypadku,gdy w postqpowaniuzloZ,onazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunkow
przetargu,w celu ustaleniapostanowief umowy Zamawialqcyprzeprowadzinegocjacje zjednym
Wykonawc4 w oparciu o treSi zlolonq oferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
16. Zamawiaj4cywynragatrbqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysoko6ci I o/owartoScibrutto zam6wienta.
17. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunkdwprzetargu.
18. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Mirostaw MAJEWSKI -tel. (24)253-67-91wew.430-319.
19. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenra.
20. Og\oszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
o
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