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MODYFIKACJA OGLOSZENIA
o postgrowaniuprowadzonymw trybie przetargu zgodniezWytycznymi Ministra Obrony
naroaowil w sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
spzgt wojskowy, stanowiecychzalpcznikdo decyzjiNr 29lllVION Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26.07.2006r.(Dz.Uz. MON 22006t- Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJACY:
2 B AZAMATERIALOWO-TECHIIICZNA

KUTNO

(ofi cj alna nazw a zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurp
tel. Q4)253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres interrretowy:wwv.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: dostawaznontailem 10 kpl.32,-kanalowegokomputerowego
systemunag4rwanrarozmow.

przedmiotem
jestd""t:#:':n::#:#;ffi:;t7iff^:i*"weso
zam6wienia

systemu
komputeroweso

nagrywania rozm6w,pochodz4cegoz produkcji roku 2009l20l0,zgodnego z warunkami
eksploatacyjno-technicznymi(WET) zawartymiw zalqcznikunr 5 do Warunk6wprzetargu.
Wylonawca winien :udzieli(,gwarancji co najmniej 24 miesiqceod daty podpisaniaprotokotu przyjgcia
sprzgtu, orazzapewnieniadostqpnoSciserwisu pogwarancyjnegona terenie kraju w zakresienapraw
prt"tokres nie mniej ni?l}lat od daty zakonczeniagwarancji.Wykonawcazapevtniprzeszkolenie
ieoretyczne i praktycznew zakresieobslugi i programowaniaoferowanegosprzEtudla grupy minimum
4 os6b bezpoSredniopo instalacji rejestratoraw kuhdejjednostcewojskowej w wymiarze 7 godzin.
Podstaw4szkoleniabEdzieplan opracowanyprzez Wykonawca i zatwierdzony przezZarzqd
Dow6dztwa Sil Powietrznych.
Dowodzenia i tr-qcznoSci
Uwaga!
Zammniajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
zam6wi eni a, w pr zypadku ni ewystar czai qcej w i eIkoi ci Sr odkdwfi nansowy ch.
Nr referencyjny postg)owanit

90I2BMTI2010.

Podstaw4do ubiegania sig o udzielenie zam6wieniajest zlohenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki tdziaLuw postEpowaniu:
1) Wykonawca zamierzajpcy zloiryf,ofertgzobowigzany jest, pod rygorem nie przyjgcia
oferty, przedstawif,Zamawiajpcemu, nie p6fniej niZ 6 dni pzed terminem zloflenia ofert,
aktualne informacje (imigi nazwisko) dotyczpce czlonk6w organ6w zarzgdzaipcych
i nadzorczych Wykonawcy, atakLe petnomocnik6w lub prokurent6w' kt6rzy bgdp
reprezentowali Wykonawcgw postglowaniu.
2) O udzieleniezam6wienia mog4ubiegad siEWykonawcy,ktStzy:
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dzialalnoSciw zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zar ejestrowan4 dzialalno56 gospodarcz6
. posiadaj4koncesje, zezwolenialul
l.

b) posiadaj4niezbsdn4wiedzs
i doswiadc
zenieorazdysponujqp
ot"n"i1J!!{iffi:::#"oto

4.
5.
6.
7.

i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4wdroZonesystemyzaruqdzarriajakoSci4 spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsip w s1'tuacjiekonomicznej i finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.
Zamawiajqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie zlohonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie z formu\q,,spelnia / nie spelnia".
Zanawiajqcv nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiaj4cy dopuszczamozliwoSdpowierzenia wykonaniaczg(;ci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczegolnychkryteri6w:

wagakry.terium: 100"h

Cenaoferty (koszt)

Zamawiajqcyptzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwagQwartoSdbrutto przedmiotu
zam6wienia
8. WarunkiprzetargumoLnaodebrai, po zloheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawajqcv prze5leje na wskazany we wniosku adres.
9. Termin realizacji umowy ustala sig do dnia 30.11.2010r.
10. Miej sce realizacji umowy:
Jednostki Wojskowe SiI Powietrznych RP wyszczeg6lnione we rrwzorzeumowy"
stanowigcymzalpcznik nr 4 ilo warunktiw przetargu
12. Ofertp,w formie pisemnej,nale?yzNoty(,w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzurp, 99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 26.10.2010r, godz. 11oo
13. Wykonawcazwiqzany bgdzie ofertqprzez60 dni od terminu jej zlohenra.
14. W przypadku, gdy w postEpowanit zNohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunkdw
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi negocjaile z jednym
Wykonawc4 w oparciu o tre56 zNohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
15. Kwota wadium 4.300,00zl
(slownie: cztery tysi4ce trzy stazloty ch 00/ I 00).
16. Zamavmaj4cywymagaNbgdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zam6wienia.
t 7 . Osobaupowaznionado kontakt6w:
kpt. Jacek GAJEWSKI - tel. (24) 253-67-97wew. 430-146,
1 8 .Za:nawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
1 9 . Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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Datasporzqdzeniamodyfikacji ogioszenia:15.10.2010r.

TROJSZCZAK

