Znakspravvy27/2BMT/20II

MODYFIKACJA OGLOSZENIA
o postppowaniuprowadzonym w trybie przetargu zgodnie zWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzpt wojskowy, stanowi4cychzal4cznik do decyzji Nr 29|/IVION Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26.07.2006r. (Dz. Urz. MON z 2006r. Nr 14 poz. 179 ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B AZA MATERIAI-OWO-TECHNICZNA

KUTNO

(ofi cj a ln a nanu a zamay iaj qcego)

99-300Kutno, ul. BohaterriwWalk nad Bzur4
faks +48 (24) 254-93-65
tel. +48 (24)253-67-97,
mil.pI
zamowienia.Zbmt@sow.
(adre s p ocztotuy, telefon, faks, e-mai l)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: zakup technicznychSrodk6w materialowych (tSm)
do Smiglowc6wr6Lnych typ6w
wyszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1a
do Warunk6wprzetargu
(dokladne okreflenie przedmiotu zamdwienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zal<upfabrycznienowych (pochodz4cychz produkcji 20I0l20Il
roku) technicznychSrodk6wmaterialowych (tSm)do Smiglowc6w r62nych typ6w,
Wszczegolnionych w zalqczntkunr la do Warunkfw przetargu.
Wykonawca winien udzieli(, gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej niz200 godzinpracy
lub 24 miesi4ce(w zaleanoScico uplynie wczeSniej)Irczqcod daty odbioru wyrobu. Dopuszczasiq
dostawqwyrob6w wyprodukowanychw latachwczeSniejszychwprzypadkuwyrob6w nie
p osi adaj4cych ogr aniczeni a w resursi e kalendaruolvym.
Przedmiotzam6wienia winien byi zakonserwowanyna okres rnazasadach okre6lonychw normie
obronnejNO- 16-,{8 00:2007. DopuszczasiEstosowanieinnych metod ochrony niz okreSlone
w ww. normie pod warunkrem,2e zapewniajqoner6wnorzqdnqlub lepsz4 ochrong.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici zamawianegoasortymentuw przypadku
ni ewystar czaj qcej w i eIkoi ci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postgpowania: 27 I2BMT l20ll.
1. Podstaw4do ubieganiasiq o udzieleniezam6wienia jestzloZenieoferty w oparciuo wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostppowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunl<iudzialu w postEpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie) zamierzaiqcy zloty( ofertp
zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjpcia oferfy, przedstawi(Zamawiaj4cemu,
nie p6Zniej nit 6 dni przed terminem zloireniaofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzaj1cych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpujqcych wsp6lnie), a takLe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
ktSrzy bpd4 reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2) O udzielenie zamowieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalno{ciw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarq estrowan4dzialalnoil gospodarcz6
. posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
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b) posiadaj4niezbEdn4wiedzE
i do6wiadczenie
oraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonantazarn6wienia,aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4wdroZonesystemy zarzqdzarriajakoSci4
spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znqdqqsiE w sl.tuacji ekonomiczneji finansowej zapev'rnialqcej
wykonanie
zamowrenraa w szczegolnoSci
:
. posiadajqtbezpreczenie od odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoScigospodarczej
.
4 . Zamawnjqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawiezNoAonych
oSwiadczerii dokument6wzgodniez formtil.q,,spelnia
/ nie spelnia".
przedmiot6w
5 . Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoS6skladaniaofert czESciowychwedlug
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowyv,rykazstanowi z*.qcznlknr 1a do Warunk6wprzetargu.
IloSi przedmiot6w zamowrenra:L08.
Wykonawcamole zloLyc oferty czEsciowena jeden lub wiqcej przedmtot6w zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakahdy zprzedmtot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawialqcy dopuszczamozliwoSdpowierzenia wykonaniaczgSci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7 . Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkr1'teri6w:
cena oferty (koszt)

waga krlterium:

100'h.

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego krlterium bqdzie bral pod uwagQwartoSdbrutto
po szczegolnychprzedmiot6w zam6wienia.
8 . Warunkiprzetargu mohna odebra6,po zloheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawnjqcegolub Zamawiajqcyprzesleje na wskazanywe wniosku adres.
Termin
realizacjiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.2011r.
9.
1 0 . Miej scer ealizacjtumowy :
2 B AZ A MATERIAI-OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. OfertE,w formie pisemnej,nale?yzlo2y6w:
2 B azieMate rialowo -T echnicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
godz.11oo
do dnia 31.05.2011r,
T2, Wykonawca zwiqzxty bpdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zlozenia.
lJ.
W przypadku,gdy w postqpowaniuzLo\onazostaniejednaoferta odpowiadaj4catre6ci
Warunk6wprzetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy ptzeptowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o treSi zNohonejoferty, na podstawteart. 72
Kodeksucywilnego.
1 4 . Kwota wadium 244,270,00zl
(slownie:dwiescie czterdziesciczertytysi4cedwiesciesiedemdziesi4tzlotych 00/100).
t6. Zamawiajqcywymagalbqdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto umowy.
T7, Do uplywu terminu sktradaniaofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunk1wprzetargu.
1 8 . Osobaupowaznionado kontakt6w:

wew. 430-320.
pplk MiroslawMAJBWSKI - tel.+48(24)253-67-97

1 9 . Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolanta
20. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieni
=(

E
D atasporzqdzeniamo dyfi kacj i oglo szenta:
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