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MODYFIKACJA OGLOSZENIA
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawieznsld i trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowiqcych
z
Narodowej dnia26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
zAMAWTAJ.{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj aIna narw a zamaw i aj qceg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
fr,l. Q$ 253-67-97,faks (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, fala, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: dostawg akumulatortfw lotniczych.
(dokladne olve ilenie przedmiotu zam6w ienia)

Przedmiotemzam6wieniajest dostawafabrycznie nowych akumulator6w lotniczych pochodz4cych
nr 1 i nr 7a do Warunk6w
z produkcji bieaqcejtj.201012011r.,wyszczeg6lnionychwzaLqcznikach
przetargu. Zarnawiajqcy dopuszczadostawq akumulator6w wyprodukowanych w latach
w resursiekalendarzowyrn.
wczeSniejszychw przypadku wyrob6w nie posiadaj4cychogranTczenia
Na dostarczoneprzedmioty zam6wienia (1-3) Wykonawca winien udzielil gwarancji zgodnej
z gwarancj4producenta,j ednaknie mniej szej niz 12 miesiEcy, Iiczqc od daty odbioru wyrobu.
PonadtoWykonawca winien zapev,ni6:
nie mniej niZ 15 miesiqcy minimalnego okresu eksploatacjiakumulator6w na statku
powietrznym;
nie mniej ni13lataminimalnego okresu przechowywaniaakumulator6w w magazynach;
brak ograniczeniaw eksploatacjina statkachpowietrznych pod dziaNartiemprzecitheh
pionowych i poziomYch;
minimaln4iloSi ogniw (akumulator6w) zapasowychw iloSci 2 szitk- dotyczykazdej sztuki
akumulatora.Przedmrotoweogniwa winny byttohsarctez oferowanym akumulatorem.
zzmawiaj4cy nie dopuszcza innych fyp6w akumulator6w ni' okreslone w warunkach
przetargu.
Uwaga!
poszczeg6lnychczqici
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z
y
zam6wi eni o,, pr ryp odku ni ewystar czai qcej w i eIkoSci i r odknw/inan sow ch'
Nr referen cyi ny p ostgpow a nia: 31'/ 2BMT/2 0 I 1'
o wymagania
1. podstaw4 do uUieginia sig o udziel enie zam6wieniaj est zloaenieoferty w oparciu
okreslonew WarunkachPrzetargu.
2. Postgpowanieprowadzonebqdzie w trybie przetzrgu'

.
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3. Warunki udziahrw postqpowaniu:
ofertg
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystepuj4cy wsp6lnie) zamierzajqcy zNoLy(,
jest,
przedstawi(
Zamawiaj4cemuo
przyjgcia
pod
oferty,
nie
zobowiryzany
rygorem
nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem zNoteniaofert, aktualne informacje (imip
i nazwisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie), a takile pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bgdq reprezentowali Wykonawcg w postgpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy:
w zakresieobjEtym przedmiotem
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dziaNalnofici
zam6wieniu a w szczeg6lno5ci:
o prowadzq zarej estrowanedziaLalno
St gospodarcz4;
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjgtym zam6wieniem;
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbpdn4wiedzp
:
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,a w szczeg6lnoSci
. posiadaj4wdrozonesystemy zarzqdzaniajakoSci4 spetrniaj4ce
wymagania zawarte
ISO
9001:2000;
2000
lub
PN
EN
serii
w AQAP
c) znajdujqsiEw sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej .
4. Zamawialqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie zloaonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie zformuNq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoSi skladaniaofert czqSciowychwedtrugprzedmiot6w
wykaz stanowiq zalqcznikinr 1 i nr Iado Warunk6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lov,ry
przetargu.
IloS6przedmiot6w zamrfwienia 3:
przedmiot zam6wienia 1- akumulatorlotniczy 20KSX20Plub 15SCS45Bw iloSci l0 szt.;
przedmiot zam6wienia2 - akumulatorlotniczy 20KSX25Plub 20NKBN25U3 w ilo6ci 10 szt';
przedmiot zam6wienia 3 - akumulator lotniczy SAFT 26108-7w iloSci 4 szt.
WykonawcamoaezloTycoferty czgsciowena jeden lub wigcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakaldy zprzedmiot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zanawiajqcy dopuszczamozliwoSdpowierzenia wykonaniaczqfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
kryteri6w:
7 . Kryteria oceny ofertwraz ze znaczenTemposzczeg6lnych
wagakryterium:100 Vo'
cena oferty (koszt)
8. Zamawiajqcy wybierze ofertq, kt6ra w kryterium cena- 100% uzyskalanajwigksz4hczbq
punkt6w, tj.:
- przedmiot zam6wienia I i2 - Zarnawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod
uwagg ceneza 1 (jeden) miesiQcuZytkowania (resursutechnicznego);
przedmiot zam6wienia 3 - Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod
uwage wartoS6brutto przedmiotu zamowienia'
8. Warunkiprzetargu moZniodebrad,po zloleniupisemnego wniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiijqcego lub Zamawiajqcyprzesleje nawskazartywe wniosku adres'
g. Termin realizacjiumowyustalasiq do dnia 30'09'2011r'
10. Miejsce realizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI, OWO-TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
w:
11. OfertE,w formie pisemnej,nale?yzNoLy1
2 Bazie Materialow o-T echnicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur2,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
fr. do godz. 1000.
do dnia OS.OS.ZO|
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12. Wykonawcazwiqzany bEdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zLohenia.
13. W przypadku,gdy w postEpowaniuzlolonazostaniejedna oferta odpowiadaj4cqtre6ci
Warunk|w przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy przeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o tre56 zLohonejoferty, na podstawie art.72
Kodeksu cywilnego.
14. Kwota wadium 6.700,00zl.
(slownie:szeSitysiEcysiedemsetzlotych00/100).
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesieniawadium
okreSlapkt XI Warunk6wprzetargu.
| 5. Zamaw iaj qcy wy magaNb Edzie,pr zed p odpi sani em umowy, wni esi enia zabezpreczenia
wykonania umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zam6wrenta.
16. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania llarunk6w przetargu.
17. OsobaupowaZnionado kontakt6w:
kpt. Jacek GAJEWSKI -tel. (24)253-67-97wew.430-212.
18. Zanawiajqcy zaslrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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