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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
do decyzjiNr 291INIONMinistra Obrony
lub sprzptwojskowy,stanowiqcychzr\qcznik
(Dz.
MON
22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
Urz.
Narodowejz dnia26.07.2006r.
ZAMAWIAJdCY:
2 B AZ A MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(oJicj alna nazwa zamaw iai qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
ter.(24) 253-67-97,faks (24) 254-93-65
mil.pI
zamowienia.2bmt@sow.
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na: remont technicznychSrodk6wmaterialowych(t5m)
zapraszado
do samolot6wi Smiglowc6wr6Lnychtyp6w

przedmiote
r";::{i:"#::;;;::#r:XffiK#"rialowych(tsm)
mzam6wieniajest

dostatk6w

nr lado Warunk6wprzetargu.
powietrznych w asortyrnenciewyszczeg6lnionymw zaNqczniku
Nu *yt.montowane wyroby Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej niL200 godzin pracy
lub24 miesi4celiczqc od daty odbioru wyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprm,uodo zmniejszeniailoSci lub rezygnacii z poszczeg6lnychcz?fci
zam6wi eni a, w pr zypadku ni ewystar czai qcej w i elkoi ci i r odk6wfi nansowy ch.
Nr referencyj ny p ostgpowa nia 47I ZBNITI 2011.
1. Podstaw4do ubiegania siEo udzielenie zam6wieniajest zlo2enieoferty w oparciu o wymagania
okreslonew WarunkachPrzetargu'
2. Postgpowanieprowadzonebgdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w PostgPowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystppuj4cy wsp6lnie) zamierzai4cy zloiry(' ofertp
zobowi4zanyjest, pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawi(,Zamawiaj4cemu,
nie p6fniej niZ 6 dni przed terminem zloLenia ofert, aktualne informacje
(imig i nanvisko) dotycz4ce cztronkrfworgan6w zarzqdzaiqcych i nadzorczych
Wykonawcy (lub Wykonawc6w wystppuj4cych wsp6lnie), a takLe pelnomocnik6w
lub prokurent6w, ktfirzy bgd4 reprezentowali Wykonawcp w postgpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiega6 siEWykonawcy,kt6tzy:
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dzialalnoSciw zakresieobjqtym przedmiotem
zarn6wienia,a w szcze96lnoSci:
36 gospodaxczq;
. prowadzq zarq estrowan4 dziaNalno
. fosiadajqkoncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zam6wieniem;
technicznynt
b) posiadaj4nl.LbEdnE*iedzgidoSwiadczenieoruzdysponujqpotencjalem
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,aw szczeg6lnoSci:

.

spelniajqcewymaganiazawatte
systemyzarzqdzaniajakoSci4
posiadajqwdrozone
w AQAP serii2000lubPN EN ISO9001:2000;
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4.
5.

6.
7.

c) rnajdujqsiE w sytuacji ekonomrczneji finansowej zapevniaiqcejwykonanie
:
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
o posiadaj4ubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zalresie prowadzonej
dzialalnoScigosPodarczej.
Zamawialqcydokona oceny spelniania przezWykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie zlo1onychoSwiadczerii dokument6w zgodnie zformtilq,,spelnia / nie spelnia".
ZamawiajqcydopuszczamozliwoS6 skladaniaofert czEsciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykazstanowi zaNqczniknr1a do Warunk6wprzetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia:56.
Wykonawc amole zloty| oferty czEsciowena jeden lub wigcej przedmiot6w zam6wienia.
Zimawiajqcemu przysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wieni a. Zarnawiaj4cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoSdpowierzeniawykonaniacz1sci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Xtyt.tiu oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:

Cenaoferty (koszt)

wagakryterium : l00o/o

Zarnawiqqcyprzy obliczaniutegokryteriumbgdziebral pod uwagQwartoS6brutto
przedmioty zam6wrcnia.
za p oszczeg6lne
wniosku,osobi3ciew siedzibie
po zloaeniupisemnego
6 . Wirunkiprzetargu mo?staodebrai,
je
Zamawiijqcegolub ZarrnwiajqcyprzeSle na wskazanywe wnioskuadres.
9 . Terminrealizailiumowyustalasiqdo dnia 30.11.2011r.
1 0 . Miejscetealizaqi*"rKrAMATERIA','*.-TECHNT.,NA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
12. OfertE,w formiepisemnej,nale?yzloLytw:
2 B azieM aterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzurq' 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6inr 220(kancelariatajna)
godz.11oo
do dnia 26.07.2011r,
1 3 . wykonawc azwiryany bqdzie ofertqptzez 60 dni od terminu iej zloaenia. .
1 4 . W przypadku, gAy * postgpowaniuil oaonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci

l4rirunkowprzetargu, w ceiu ustaleniapostanowief umowy Zamawiajqcy ptzeprowadzi
art'72
negocjacjez jednymWykonawc4 w oparciu o treSi zloaonejoferty, na podstawie
Kodeksu cywilnego.
zl
15. Kwotawadium 276-090100
(slownie: dwiescie siedemdziesi4t sze56ty siEcy dziewigldziesiqt zlotych 00/ 100).
wniesienia wadium
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6b
okreSlarozdzial XI Warunk6wprzetargu'
ezpieczenia
| 6. Zamawiaj qcywymagal bgdzie, przedpodpisaniem umowy, wniesi enia zab
wykonaniaumowy w wysokoSci I YowartoScibrutto zam6wienia.

: 21.07.201k.
Datasporzqdzeniaogloszenia

