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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzqtwojskowy,stanowi4cychzalqcznik
do decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
Narodowejz dnia26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZ A MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(oJicj aln a n azwa zamawi aj qc ego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
fr,l. Q$ 253-67-97,faks (24) 2s4-93-6s
mt@sow.mil.pl
zamowienia.2b
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

www.2bmt.sow.mil.pl
Adresinternetowy:
ofertna: Opracowaniedokumentacjitechniczneji wykonaniepracy
zaprasza
do skladania
badawczejnt. rrElementywychwytuj 4celinowych ur z1dzertr
awaryjnegohamowaniasamolot6wBAK- 12".
(dokladne okreilenie przedmiotu zamdwienia)

technicznej t wykonania pracy badawczej
zam6vner\ajestuslugaopracowaniadokumentacji
Przedmiotem
w formie projektu wydawnictwa pt. ,,Elementywychwytuj4ce linowych urzqdzenawaryjnego
hamowaniasamolot6w BAK-I2 i BAK-l2/PoftarestM'opracowanegoprzezWykonawcqzgodnie
z warunkami eksploatacy'no-technicznymi (WET) zawartymiw zalqcznrkunr 4 do Warunk6w
przetargu i zaopiniowanegoprzezZarzqdPlanowaniaRozwoju Sil Powietrznych- A5 Dow6dztwa
Sil Powietrznych,ul. Zwirki i Wigury 103,00-912 Warszawaoraz Centralny Organ Logistyczny
d. SzefostwoInfrastrukturyInspektoratuWsparciaSil Zbrojnych,ul. Dwernickiego 1, 85-915
Bydgoszcz.
jest identyfikacjaparametr6wi wla{ciwo6ciwrazz olaesleniemich warto6cignnczrrych
Celempracybadawczel'
iBAK-l2/PofiarrestIV
wz4dzehawarryjnegohamowaniasamolot6wBAK-12
dlaelement6wwychwyhrjqpych
i konieczrychobliczendo wlzraczenia warto6ciontaczanych
orazwskazaniebadarimetodich przeprowadzenia
paramet6wi wla6ciwo6ci.
Nr referencyjny postqpowania: 58/2BMT/2010.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wienia jest zloAenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzaj1cy zloLy( ofertq zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjgcia
oferty, przedstawi(.Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zloileniaofert,
aktualne informacje (imiq i nazrvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzairycych
inadzorczych Wykonawcy, atakie pelnomocnik6w lub pr:okurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O tdzielenie zam6wieniamogqubiegai siq Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzia\alnoficiw zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lno6ci:
o prowadzq zarcj estrowanedzialalno36gospodarcz4;
o posiadaj4koncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjqtyffI zam6wieniem;
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b) posiadaj4niezbqdnqwiedzqido6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazarn6wienia, aw szczegdlnoSci:
o posiadajqwdrozony system zarzqdzamajakoSci4spelniaj4cywymagania zawarte
w AQAP 2II0;
o posiadaj4do6wiadczeniew dziedziniebadan :urzqdze:fr
techniki lotniczej;
c) znalduj4siq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewnial4cejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lno6ci:
o posiadaj4ubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno fici gospodarczej.
Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialuw postqlowaniu
na podstawie zlolonych o6wiadczerii dokument6w zgodnie z formul4,,spelnia / nie spelnia".
Zamawiajqcynie dopuszczamozliwo6ci skladaniaofert czq6ciowych.
Zamawiaj4cy dopuszczamozliwoSi powierzenia wykonania czq6ciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofertvnaz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
cenaoferty (koszt)
waga kryterium: 100 o/o

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwartoSi brutto przedmiotu
zarn6wtenta.
8. Warunkiprzetargu molna odebrai, po zloleniupisemnego wniosku, osobi6ciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawiaj4cyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjrumowy: do dnia 30.11.2010r.
10. Miejsce realizacjr umowy:
2Baza Materialowo-Techniczna, ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
11. Ofertq,w formie pisemnej,naleZyzLoLydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 01.09.2010r.do godz. 1100.
11. Wykonawcazwrqzanybqdzieofert4przez 60 dni od terminu jej zlolenia.
12. W przypadku, gdy w postqpowaniuzLoAonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunk6w
przetargt, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzi negocjacjezjednym
Wykonawc4 w oparciu o treSi zlo2onejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cyr,vilnego.
13.Kwota wadium 4.900,00zl.
(slownie: cztery tysi4ce dziewi qi set zlotych 00/ 100).
T4. Zarnawiaj4cywyrnagal bqdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I YowartoScibrutto umowy.
15. Do uplyrvu terminu sktadania ofertZamawiaj4cy zasftzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
16. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Wieslaw Gtr OWACKI -tel. Q\253-61-97 wew. 430-309.
17. Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
18. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniuart. 66 Kodeksu cywilnego.

D atasporzqdzema
modyfikacji ogloszeni
a: 24.08.2010r.
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