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OGI,OSZENIE
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowyostanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 29||IVIONMinistra Obrony
(Dz. Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.l79 zezm.).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
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
zamowienia.2bmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: serwisowanie Smiglowc6w Mi-2

przedmiotem
jestswiltyy:i:{:r;{::"T;:JT::#:iskowych
zam6wienia

Rp
SilZbrojnych

uslug dotyczqcychserwisowaniaSmiglowc6w Mi-2, tzn.: wykonywania napraw (usprawnieri),
prac obslugowych,niezbEdnychbiuletyn6w, udzielaniepomocy technicznej (wsparcie inzynierskie)
oraz dostawa czgscizamiewrychi agregat6wniezbEdnychdo usprawnieniasprzgtu.
Wykonawca winien udzieli6 gwarancji na okres:
- nie mniej niZ 12 m-cy lub 200 godzinpracy (w zaleZnoScico uplynie wczeSniej)na nowe
wyroby zabudowane na ur zqdzeniach;
- nie mniej ni|6 m-cy lub 100 godzinpracy (w zaleimoScico uplynie wczeSniej)nau?ywane
wyroby zabudowane na wzqdzeniach;
- nie mniej ni1 6 m-cy na wykonane prace lecznie dNuhejniz do momentu wykonania podobnych
prac na urzqdzeniachprzezUzytkownika lub do momentu, kiedy podobne pracemusialy by6
wykonane z uwagi na zaistniaNeprzyczqy w eksplo atacjiGwarancjgliczy siq od daty podpisaniadokument6w odbioru przezUzytkownika.
Nr referencyjny postgpowaniz: 2l I2BMT/2011.
1. Podstaw4do ubiegania siEo udzielenie zam6wienia jest zloZenieoferty w oparciu o wymagania
okreslonew WarunkachPrzetargu'
2. Postqpowanieprowadzonebgdziew trybie przetargu.
3. Warunki udziaLuw postqPowaniu:
l) Wykonaw ca zamierzajQcy zloiry(,ofertp zobowiqzany jest, pod rygorem nie przyjpcia
oferty, przedstawi(,Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej nD 6 dni przed terminem z\oLenia
ofert, aktualne informacje (imig i nanvisko) dotycz4ceczlonk6w organ6w
zarzqdzajqcych i nadzorcrych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
ktlrzy bpd4 reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu'
2) O udzielenie zam6wienia mo g4 ubiega6 si E Wykonawc y, kt6t zy :
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dzialalno6ciw zakresieobjgtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowad zq zarcjestrowanQ dzialalno36 gospodarcz6
. posiadajqkoncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
i doSwiadczenieorazdysponujqpotencjalemtechnicznym
b) posiadajqniezbEdn4wiedzE
:
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,a w szczeg6lnoSci
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wymaganiazawafte
spelniaj4ce
systemyzaruqdzanialakosci4
o posiadajQwdrozone
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
Smiglowc6w;
. posiaiaj4wdroZonypelensystemnaprawi serwisowania
g techniczno technologicznq
. posiadaiq obowiazujqc4dokumentacj
zespol6w
orazichpodzespol6w,
nu r.r#*waniei nuptu*y Smigtowc6w
i element6w;
wykonanie
c)' znajdujasiEw sytuacjiekonomicznejifinansowejzapevtniajqcej
zan6wieniaaw szczeg6lnoSci:
cywilnej w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnosci
. posiadajqubezpieczenie
dzialalnoilci gosPodarczej'
Wykonawc6wwarunk6wtdziaht w postEpowantu
:nt6wzgodniezformtilq,;spelnia/ nie spelnia"'
laniaofertczEsciowYch'
nia wykonania czqsciumowypodwykonawcom
(poddostawcom).
T.KryteriaocenyofertwrazZezfiaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
oh
wagakryterium :100
cenaofertY (koszt)
pod uwagQsumgwartoscibrutto
zarnawiajqcyprzyobliczaniutegokryteriumbEdzie.bral
uslugi
roboczogodziny
uslugirealizowaneju Wyt on*cy i wartoScibruito
roboczogodziny
realizowaneju UzYtkownika'
w siedzibie
wniosku'osobiScie
po Aokenrupisemnego
8. llarunki przetargu mo2naodebra6,
we wniosku adres.
je
zanawiajqcegoirrb zamawiaiqcyprzesle na wskazany
ostatecznerozliczenieiej
g. Terminwykonaniaumowy okreslaG io a"iu 3l.l2.20llr. ztymze,
nie p62niejniZ do dnia15'72'207h'
realizaciinastqpi
umowy na czas
mo2liwo56przedluieniaokresu obowi4zywania
Zzmawiai4ryffiJ.ra
umowy''
we
opisanych
"wzorze
od dnia 01.01.20i2r.do dnia lt.tZiOtZr, nazasadach
przetargu'
nr 3 do Warunk6w
stanowi4cymzalqcznrk
10.Miejscerealizacirumowy:
jednostkiwojskowelotnictwaSitZbrojnychRPlubzakladWykonawcy.

pisemnej'
w formie
11'oferts,
"iT#tr

icznej
l,liolo*o-rechn

ul. Bohater6wWalk nad Bzur4' 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6i nr 220(kancelariltajna)
do godz'1200'
do dnia 28'03'2011r'
jej zNozenia'
'O
12.Wykon awcarwiryanybEdzieofertqprze' 1T,1f1minu
tresci
jednaofertaodpowiadaj4ca
ruzfo(onazostanie
13.w przypadku,gdy w postEpowan
r1*o*y Zanawiaiqcy przeprowadzi
Warunk6w przetatgt,w celu ustaleniafostanowiel
o tres6zlozoneioferty,na podstawieatt'72
negocjacjez jednym wykonawca;;;;t"
KodeksucYwilnego'
14.Kwotawadium1.000,00
:h 00/100).
'-\e,przed'podpi saniem umowy' wniesi enia zabezpieczEnia
<oSci1 % wartoScibruttoumowy'
do zmiany lub
ia ofert Zamawialqcyzastzegasobieprawo
odwolaniaWarunk6wPrzetargu'
llurrL'',.LvvY'
do,kontakt6w:
uPowaZnionauo
Osobaupowazruona
17. Osoba

kpt.Marcinnunii?aNCiy"-tet',Q4)253',ilf
l;l"Y;"ilt;1t11;
wolaniaogloszenia.
prawod:

18.Zamawiaiqcyzasttzegasobie
,T:
nie stanowiofertyw rozu
19.Ogloszenie

r:',
ogloszenia:16'03'201t t'"i*','
Datasporzqdzenia
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