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MODYFIKACJA OGI.OSZENIA
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
do decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony Narodowej
sprzptwojskowy,stanowi4cychzaN1cznik
z dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamaw iaj qcego)

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

\-/

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
do skladaniaofert na: zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)
zaprasza
do samolot6wAn-28,M-28 IPZL-130.
(dokladneokreSlenieprzedmiotu zamdwienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zakup fabrycznienowych technicznych Srodk6wmaterialowych (tSm)
do samolot6w An-28, M-28 |PZL-130 v,ryszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzieli6 gwarancji nie mniej niz200 godzin pracy Iub 24 miesi4ce,liczqc od daty
odbioru wyrobu (w zaleZnoScico uplynie wczeSniej).
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoSci lub rezygnacji z poszczeghlnychczqici
zam6wi enia, w pr zypadku ni ewy star czaj qcej w i eIkoi ci 3rodk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postppowania: 74l2BMTl2010.

\-./

1. Podstaw4doubieganiasiEo udzieleniezam6wieniajestzlohenieoferty w oparciuo wymagania
okreSlonew lilarunkach przetargu.
prowadzonebEdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
3. Warunki udzialuw postgPowaniu:
ofertg zobowi4zany jest, pod rygorem nie prryjpcia
1) WykonawcazamierzalQcy zNoLy(.
oferty, przedstawi(, Ztmawiajqcemu, nie p6Zniej ni2 6 dni przed terminem zloLenia ofert,
aktualne informacje (imig i nazrvisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz4dzaiqcych
inadzorczych Wykonawcy, atakl,e pelnomocnik6w lub prokurentt6w, kt6rry bpd4
reprezentowali WykonawcQ w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegad sig Wykonawcy,kt6tzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnoSciw zal<resieobjgtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadz4 zarejestrowanq dzialalno36gospodarczq
. posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
b) posiadaj4niezbgdn4wiedzgidoSwiadczenie
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqwdroZonesystemy zaruqdzaniajakoSci4spetniaj4cewymagania zawatte
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsiEw sytuacji ekonomiczneji finansowej zapevrniaiqcejwykonanie zam6wienia
u* rtli"g6lnoSci:
r,i' ,
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
,
gospodarczej.
dzialalnoSci
. ,,t1.,,.., l,
,
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4 . Zarnawiajqcydokona oceny spelniania przezWykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie z\oaonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie zformulq,,spelnia / nie spelnia".
5 . Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoSi skladaniaofert czqsciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczegSlowy.vqrkazstanowi zalqczniknr 1 do Warunk6wprzetargu.
IloSdprzedmiot6wzam6wienia:66.
WykonawcamoaezNoLytoferty czEsciowena jeden lub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakazdy zprzedmiot6w
zam6wieni a. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
Zamawnlqcy dopuszczamozliwoS1 powrcrzeniawykonaria czESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
'7
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryeri6w:
waga kryterium:

Cena oferty (koszt)

l00%o

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwagQwartoS6brutto przedmiotu
zam6wrenia
8 . llarunki przetargu mo2naodebra6,po zJ.oleniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazany we wniosku adres.
9 . Termin realizacjiumowy ustalasig do dnia 10.12.2010r.
1 0 . Miej scer ealizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI.OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
t 2 . Ofertg, w formie pisemnej, nale?yzlo2y('w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 23.09.2010r.godz. 10oo
60 dni od terminu jei ao^enia.
ofert4przez
1 3 .wykonawcazwiqzany bgdzie
1 4 . W przypadku, gdy w postEpowaniuzloaonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunk6w
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzinegocjacje zjednym
Wykonawc4 w oparciu o tresi zLohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
1 5 .Kwota wadium 62.475,00z\
piE6 zlotych 00/100).
dwa tysi4ce czterystasiedemdziesi4t
(slownie:szesddziesi4t
i spos6bwniesieniawadium
przedmiotach
zam6wienia
poszczeg6lnych
w
WysokoSiwadium
okreSlar ozdziaNXI Warunkowprz etargu.
t 6 . Zanawiajqcy wymagalbEdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I YowartoScibrutto zam6wienia.
1 7 .OsobaupowaZnionado kontakt6w:
mjr Miroslaw MAJEWSKI - tel. (24) 253-67-97wew. 430-319,
1 8 . Zanawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania ogloszenia'
t9. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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Data sporzqdzeniamodyfi kacji oglo szenia: | 4.09.20| 0r.
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