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MODYFIKACJA OGI-,OSZENIA
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetargu zgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiez^sadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 29lilVIONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
Narodowej2dnia26.07.2006r,(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B AZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oficj alna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurq
faks +48 (24) 254-93-65
tel. +48 (24\ 253-67-970
mil.pI
zamowienia.Zbmt@sow.
(ddres pocztory, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na:zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(t5m)
zapraszado
do Smiglowc6wr6inych fyptfw
w zalqcznikunr lb
wyszczeg6lnionych
przetargu
do Warunk6w
(dokladne ofu eSleniep rzed.miotazamdwienia)

20l0l20ll
zam6wieniajest zakupfabrycnie nowych(pochodzqcychzprodukcji
Przedmiotem
roku)technicmychsrodk6wmaterialowych(tSm)do Smiglowc6wr6znychtyp6w,
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w zalqcn'tikunr lb do Warunk6w
v,ryszczeg6lnionych
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w latachwcze6niejszychw
dostawqwyrob6wwyprodukowanych
a w resursie kalendarzowym.
posiadaj4cych ogr aniczeni
w normie
na okresinazasadachokreSlonych
Frzedrniotzam6wieniawinien byd zakonserwowany
okreSlone
niz
ochrony
metod
innych
sigstosowanie
obronnejNO-16-A800:2007.Dopuszcza
r6wnorzqdn4lublepszqochrong.
zapewniajqone
pod
warunkiem,2e
normie
w ww.
Uwaga!
w przypadku
asortymentu
iloici zamawianego
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszenia
niewystarczajqcej wi eIkoi ci ir odk6wfi nansowych.
27I2BMT/2011.
Nr referencyinypostppowania:
jest zfoZenieoferty w oparciuo wymagania
1. Podstawado.rUi"g*iu siEo udzieleniezarn6wienia
okreslonew Warunkach
Przetargu.
prowadzonebEdziew trybie przetargu.
2. Postgpowanie
3. WarunkiudziaNuwPostqPowaniu:
ofertp
zNoLy('
1)
' Wykonawca(lub Wykonawcywystgpuj4cywsp6lnie)zamierzai4cy
zoiowi4zanyjest, pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawi(Zamawiajqcemu'
nie p6ZniejnZ 6 dni przed terminem z\oheninofert, aktualne informacje (imip
i nazrvisko)dotyczqceczlonk6worgan6w zarz1dzai4cychi nadzorczychWykonawcy
wsp6lnie),atakLepelnomocnik6wlub prokurent6w,
(lub Wykonu*.6* n"ystppuj4cych
ktlrzy bpd4 reprezentowaliWykonawcpw postppowaniu'
2) O udzieleniezan6wieniamogqubiega6siQWykonawcy,I<t6rzy'.
do wykonywaniadzialalnolciw zakresieobjqtymprzedmiotem
a) posiadaj4uprawnienia
:
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci
o prowadzq zarejestrowan4 dzialalnoSOgospodarcz6
. posiadaj4koncesje,
zerwolenialublicencjew zakresieobjgtymzam6wieniem;
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nieoruzdysponuj4 potencjalemtechnicznym
wiedzqi doSwiadcze
b) posiadaj
4 niezbEdnq
aw szczeg6lnoSci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
o posiadaj4wdrozone
wymaganiazawarte
spelniaj4ce
systemyzarzqdzaniajakoSciq
w AQAP serii2000lubPN EN ISO9001:2000;
wykonanie
c) znajdqqsigw sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniajqcej
Sci:
zan6wieniaa w szczeg6lno
o posiadajqubezpieczenie
cywilnej w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
dzialalnolci gospodarczej.
dokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postqpowaniu
4. Zamawiajqcy
i dokument6wzgodniezformtiq,,spelnia/ nie spelnia".
napodstawiezloaonychoSwiadczeri
wedlugprzedmiot6w
mozliwoS6skladaniaofert czESciowych
5 . Zamawiajqcydopuszcza
przetargu.
zam6wienia,kt6rych szczegllowyv,rykazstanowizalqczniknrlb do Warunk6w
zam6wienia:108.
IloS6przedmiot6w
najedenlub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
oferty czEsciowe
Wykonawcamoaezlo2y6
wyboru nakazdyzprzedmiot6w
prawodokonaniaodrEbnego
przystruguje
Zanawiajqcemu
zam6wienia. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6 . Zamawiaj qcy dopttszczamoZliwoSi powi erzenia wykonania czElciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
kryteri6w:
Kryteria oceny ofeft wraz ze znaczeniemposzczeg6lnych
wagakryterium: 100oh.
cenaoferty (koszt)
Zamawiajqcyprzyobliczaniutegokryteriumbgdziebral pod uwagQwartoS6brutto
przedmiot6wzan6wienia.
poszczeg6lnych
w siedzibie
wniosku,osobiScie
8 . Warunkiprzetargumo?ttaodebrai,po zNoleniupisemnego
je na wskazanywe wnioskuadres.
lub ZamawiajqcyprzeSle
Zamawiajqcego
9 . Terminrealizacjiumowyustalasigdo dnia 30.11.2011r.
1 0 . Miej scercalizacji umowy:
2 BAZ A MATERIAI, OWO.T ECHNI CZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
1 1 . OfertE,w formiepisemnej,nalezyzloLy1w:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4' 99-300Kutno
budyneknr 3opok6j nr 220(kancelariatajna)
godz.11oo
do dnia 31.05.2011r,
terminuiej zNoaenia.
od
60
dni
ofertqprzez
12. wykonawcazwiryanybEdzie
treSci
zostaniejednaofertaodpowiadajqca
1 3 . W przypadku,gdy w postEpowaniuzfoaona
umowy Zanawiaiqcyptzeprowadzi
Waruni1wprzetargu,w celuustaleniapostanowieri
oferty,na podstawieart.72
negocjacje,3"dtty* Wykonawc4w oparciuo tresi zNohonej
Kodeksucywilnego.
14, Kwotawadium244.270'00z\
zlotych00i100).
(slownie:dwiesciecrterdzieilciczertytysiqcedwiesciesiedemdziesi4t
zabezpieczenia
wniesienia
umowy,
wymagalbgdzie,przed,podpisaniem
t6. Zarnawiajqcy
oh
wykonaniaumowy w wysokoSciI wartoScibruttoumowy'
t 7 . DL uplywu terminu skladaniaofertZamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmiany lub
odwolaniaWarunk6wPrzetargu.
do kontakt6w:
1 8 . OsobaupowaZniona
pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24)253-67-97wew. 430-320.
19. Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zniany lub odwolaniao
u cyw
nie stanowiofertYw
20. Ogloszenie
/ \",
.\,'/

D ataspor zqdzeniamo dYfikacj i
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