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OGT-,OSZENIE
o postepowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 291AVION
Ministra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
Narodowej z dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,dCY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (24\ 253-67-97,faks +48 (24) 254-93-65
zamowien ia.2bmt@sow.mil. pI
(adrespocztowy,telefon,faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na: zakup silnik6w lotniczychTW3-117WM s.2
zapraszado
gl6wnym
po wykonanymw 2010-2011remoncie
nr t
wyszczeg6lnionychw zaNqczniku
do Warunkiwprzetargu.
(dokladne okreSleniep r zedmiotuzamdwienia)

jest zakupsilnik6wlotniczychTW3-117WMs.2w iloSci4 siluk,
zam6wienia
Przedmiotem
przetargu.Przedmiotzam6wienia
winien
nr 1 do Warunkdw
w zaLqcr-niku
v,ryszczeg6lnionych
zakonserwowany
transportowych,
skrzyniach/kontenerach
w zapakowartych
by6dostarczony
i na okresnie kr6tszy,niz olae5lonyw normieobronnejNO-15-A800:2007
nazasadach
w ww. normie
innychmetodochronyniz okreSlone
zalqcznikB. DopuszczasiEstosowanie
r6wnorzgdnqlublepszqochrong.
podwarunktem,2e zapewniajqone
abyprzedmiotzam6wieniabyl po wykonanymw 2010-2011roku remoncie
Zanawiajqcy..uqimaga,
nie mniej ni?750 godz./l}lat,pozostalyresurstechniczny
gl6wnym.Resursmigdzyremontowy
niemniejniz 1500godz.
Wykonawcawinien udzielii gwarancjinie mniej niz200 godzinpracylub 24 miesi4celiczonej
co uplyniewczeSniej)przezUzytkownika.
od datyodbioruwyrobu (w zaleZnoSci
6:
Wykonawca wrazz dostaw4k ahdegosilnikawinien dostarczy
(ednorazowych:uszczelki,
eksploatacyjnych
1) kompletnarzEdzispecjalistycznychimaterial6w
U2ytkownikowi
podkladki,zawleczkiitp.) wedlugkompletacjiproducerfia,zapewniaj4cych
platowce;
wyrobuna
zabudowanie
do silnikaTW3-117(w skrzyncemetaloweji worku foliowym)
eksploatacyjne
2) narugdzia
WK - 1 kpl.;
07881900000
wg kompletacji
WK - | egz.;
do silnikaTW3-l 17 wgkompletacji0781900000
3) v,rykaznarzgdzi
- I szt.;
typu25.19.01.140
4) kluczdlmamometryczny
typu 20.596.902 1 szt;
5) kluczdynamometryczny
silnika
Ksi4lkaI,2i3" orazformulatz
eksploatacji.
krstrukcja
TW3-117.
6) wydawnictwa,,silnik
lub inny r6wnowa2ny.
atecbnicznasilnik6wwymienionaw punkcie6) orazinna dostarczorrawraz
Dokumentacj
z silnikamiwinnaby6 w jgzyku polskimlub rosyjskim.
-lleow,e\
Uwaga!
w przypadku
asortymentu
iloici zumawianego
zastrzegasobieprmt,odo zmniejszenia
Zamawiajqcy
ci i r odk6wfi nansoW ch.
wielkoS

Nr referencyjny postgpowania: 26I 2BMT l20ll.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

jest ztohenieoferty w oparciuo wymagania
Podstaw4doubieganiasiEo udzieleniezam6wienia
przetargu.
okreSlone
w Warunkach
prowadzone
PostEpowanie
bEdziew trybieprzetargu.
Warunkiudzialuw postEpowaniu:
1) Wykonawca(lub Wykonawcywystppuj4cywsp6lnie) zamierzajgcyzloLy(,ofertp
jest, pod rygoremnie prryjgcia oferty,przedstawi(,Zamawiajqcemu,
zobowiqzany
nie p6ZniejniL 6 dni przed terminem z\oLeniaofert, aktualne informacje (imip i nazrvisko)
dofycz4ceczlonk6worgan6w zarz4dzzj4cychi nadzorcrychWykonawcy
(lub Wykonawc6wwystgpuj4cychwsp6lnie),a takLepelnomocnik6wlub prokurent6w,
kt6rzy bgd4reprezentowaliWykonawcpw postgpowaniu.
2) O udzielenrezarr6wieniamog4ubiega6sigWykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia
do wykonywaniadzialalno(;ci
w zakresieobjgtymprzedmiotem
zam6wieni
a)a w szczeg6lnoSci:
o prowadzq zarcjestrowanedzialalno
Sdgospodarcz6
o posiadajqkoncesje,
zezwolenialub licencjew zakresieobjqtymzam6wieniem;
b) posiadaj4niezbEdn4wiedzE
i doSwiadczenie
orazdysponuj4potencjalem
technicznym
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
. posiadaj4wdrozone
systemyzaruqdzaniajakoSci4
spelniaj4ce
wymaganiazawarte
w AQAP serii2000lubPN EN ISO9001:2000;
c) znajdujqsigw sytuacjiekonomicznej
i finansowejzapewniajqcej
wykonaniezam6wienia
aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnof,cigospodarczej.
ZamaviajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postEpowaniu
i dokument6wzgodniez formtilq,,spelnia/ nie spelnia".
napodstawiezlohonychoSwiadczeri
Zamawiajqcy
nie dopuszczamoZliwoSciskladaniaofert czESciowych.
skladaniaofert wariantowych.
Zamawiqqcynie dopuszcza
dopuszcza
mo2liwoS6powierzeniawykonaniaczg(ciumowypodwykonawcom
Zama'wiajqcy
(poddostawcom).
poszczeg6lnych
kryteri6w:
Kryteriaocenyofertwraz ze znaczeniem
cena oferty (koszt)

waga kryterium: 100 o .

przy obliczaniutegokryteriumbEdziebral pod uwagQwartoSdbruttoprzedmiotu
Zarnawiajqcy
zarn6wtenia.
w siedzibie
8. Warunkiprzetargumo?naodebrai,po zloheniupisemnegowniosku,osobiScie
je
przeSle
adres.
na
wskazany
we
wniosku
Zamawiajqcv
lub
Zamawiajqcego
9. Terminrealizacjiumowyustalasigdo dnia 30.11.2011r.
10.Miejscerealizacjiumowy:
2 BAZ A MATERIAI,OWO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
pisemnej,
zlo2y6w:
nale?y
w
formie
11.Ofertq,
2 B azieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4' 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
do dnia fo.os.zorrr.do godz.1200.
bEdzieofertqprzez60 dni od terminuiej z\ohenia.
12.Wykonawcazwiqzany
zostaniej ednaofertaodpowiadaj
z,l.ozona
13. W przypadku,gdy w postgpowaniu
4catreSciWarunk6w
acjez jednym
przeprowadzi
negocj
umowy Zamawiajqcy
przetargu,w celuustaleniapostanowieri
Wykonawc4w oparciuo treS6zlohonejoferty,na podstawieart. 72 Kodeksucywilnego.
zl.
14.Kwotawadium82.800,00
Aotych00/100).
dwatysiqceosiemset
(slownie:osiemdziesi4t
| 6. Zamawiaj4cy wym agatb gdzie,przed podpisaniem umowy, wniesi enia
nmowyw wysokoSciI YowartoScibruttoumowy.
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17.Do uplywuterminusktradania
ofertZamawiajqcyzastrzegasobie
prawodo zmianylub odwolania
przetargu.
Warunk6w
18.Osobaupowa:Zniona
do kontakt6w:
pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24)253-67-97wew. 430-320.
19.zanawiaJqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
20. ogtoszenienie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.

z up. pplk S

D atasporzqdzeniaogloszenia:I 4.04.20| h .

ke'ftn#

