Toruń dnia 12.03.2010r.
INFORMACJA
1 BAZY MATERIAŁOWO TECHNICZNEJ w TORUNIU
O PLANOWANYCH W ROKU 2010 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15
DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
Ogłoszenie publikowane jest na podstawie § 15 Wytycznych do Decyzji 291/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów,
których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. U MON z 2006r. nr 14, poz. 179).
Adres Zamawiającego:
1 Baza Materiałowo Techniczna: 87-100 Toruń; ul. Okólna 37; fax: 056 653 36 60
Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach zawarte są na stronie internetowej Bazy
http://www.przetragi.1bmt.pl
Uwaga:
1. PowyŜsza informacja jest zapytaniem o chęć udziału w postępowaniu, jednakŜe nie stanowi
zaproszenia do składania ofert i zawarcia umowy
2. W planowanych postępowaniach na podstawie §11 ust.1 Decyzji 291/MON będą mogli się ubiegać o
zamówienie wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. wyłonili podwykonawców i lub poddostawców zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie
Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw, jeŜeli zamawiający określi taki wymóg.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub nie realizacji planu bez uprzedzenia, uzasadnienia i
wyjaśnień.
4. Zamawiający informuje, Ŝe nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej w stosunku do
potencjalnych Wykonawców i innych z tytułu odstąpienia od realizacji poniŜszego planu lub jego
zmiany.
5. Zamawiający informuje, Ŝe do zawartych treści ogłoszenia nie będzie udzielał Ŝadnych dodatkowych
informacji i wyjaśnień.
L.p
1

Tematy planowanych dostaw i usług
Remont główny i remont konserwacyjny rakietowego przeciwlotniczego wozu bojowego 9A33 na podwoziu
BAZ-5937 - umowa wieloletnia

2

Remont główny ograniczony i remont konserwacyjny wyrzutni SPU 2P25M2-E na podwoziu gąsiennicowym
GM-578M2 w latach 2010-2011

3

Remont główny ograniczony i remont konserwacyjny sprężarki powietrza UKS-400W-157 na samochodzie ZIŁ
w latach 2010-2011

4

Remont główny i remont konserwacyjny samochodu transportowo -załadowczego 9T217BM2 na podwoziu
BAZ-5939

5

Remont główny ograniczony i remont konserwacyjny dystrybutora powietrza 9G22M-8 na samochodzie ZIŁ
w latach 2010-2011

6

Remont główny ograniczony i remont konserwacyjny zestawu stacji radiolokacyjnych wykrywania i
naprowadzania SURN 1S91M2 na podwoziu gąsiennicowym GM-588H1 w latach 2010-2011

7

Remont wynikowy przed modernizacją techniczną stacji radiolokacyjnych NUR-12M

8

Remont stacji radiolokacyjnych NUR-12M

9

Remonty awaryjne stacji radiolokacyjnych

10

Remont przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA S.C. - Remont główny ograniczony RSWP P-18
połączonego z remontem konserwacyjnym podwozi bazowych

11

Zakup lamp mikrofalowych

1

L.p
Tematy planowanych dostaw i usług
12 Zakup zespolów heterodyn zamienników bloku UW 47SC w latach 2010-2011
13

Zakup lamp z falą bieżącą, oraz półprzewodnikowych wzmacniaczy mikrofalowych

14

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności

15

Remont, konserwacja i naprawa systemu IFF

16

Remont awaryjny sprzętu uzbrojenia

17

Naprawa bloków rakiet

18

Konserwacja i naprawy awaryjne terminali TU-20L

19

Konserwacja i naprawa sprzętu rakietowego - naprawy awaryjne pzr NEWA SC oraz podzespołów do nich

20

Kursy i szkolenia - Szkolenie techników do realizacji na poziomie I/D napraw mini BSR Orbit

21

Badania lśb na bezpieczeństwo, niezawodność działania i ocenę trwałości

22

Badanie rakiet z-p SP na bezpieczeństwo, niezawodność działania i ocenę trwałości

23

Dostosowanie korpusów rakiet RS2US do wersji SRCP-WR

24

Przygotowanie do strzelań poligonowych rakiet z-p wraz z montażem układów zabezpieczeń

25

Zakup części zamiennych do sprzętu łączności informatyki i ubezpieczenia lotów

26

Zakup opon terenowych do samochodów

27

Zakup części zamiennych do systemów mini BSR Orbit

28

Remont systemów mini BSR Orbit

29

Naprawy awaryjne systemu DUNAJ

30

Konserwacja i naprawa systemu MCKOP PODBIAŁ

31

Naprawy awaryjne systemu TACAN 2010

32

Badanie rakiet z-p SP na bezpieczeństwo, niezawodność działania i ocenę trwałości

33

Wykonanie remontu głównego samochodów średniej ładowności oraz samochodów ciężarowo - osobowych

34

Wykonanie remontu głównego samochodów średniej ładowności oraz samochodów ciężarowo - osobowych

35

Wykonanie remontu głównego samochodów średniej ładowności oraz samochodów ciężarowo - osobowych

36

Konserwacja i naprawa sprzętu rakietowego - naprawy awaryjne pzr WEGA, KRUG, KUB, OSA, sprzętu do
kontroli technicznej i elaboracji rakiet w tym pzr NEWA oraz podzespołów i części do nich

37

Konserwacja i naprawa sprzętu rakietowego - wykonanie sprawdzenia zakładowego stacji kontrolno
pomiarowej AKIPS 5K43

38

Remont przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA S.C. - Remont główny STZ PR-14 połączony z
remontem konserwacyjnym podwozia

39

Remont przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA S.C. - Remont główny części specjalnej naczepy PS8RF połączony z remontem wynikowym i konserwacyjnym podwozia PS-8RF oraz ciągnika KRAZ -258

40

Zakup lamp amplitronowych oraz zwieraków

41

Zakup sprzętu inżynieryjnego oraz kolejowego dla celów wojskowych

42

Konserwacja i naprawa sprzętu opbmar

43

Zakup materiałów do napraw, konserwacji, serwisowania
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