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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
do decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzatqcznik
(Dz.
Narodowejz dnia26.07.2006r. Urz. MON 22006r.Nr L4 poz.179ze zm.).
zAMAWIAJ.{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oJicjalna narw a zamaw iaj qc ego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 Q4) 253-67-97, faks +48 (24) 254-93-65
zamowienh.Zbmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon, fala, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
do skladaniaofertna:zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)
zaprasza
Mi-2 i W-3
do Smiglowc6w
wyszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1a
przetargu
do Warunk6w
(dokladne okr eSlenieprzedmiotu zamdwienia)

Przedmiotem zam6wieniajest zakup fabrycznienowych (pochodz4cychz produkcji20l0/201I
roku) technicznych6rodk6w materialowych (tSm) do Smiglowc6wMi-2 i W-3, wyszczeg6lnionych
w zalqcznikunr 1a do Warunkfw przetargu.
Wykonawca winien udzielil gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej ni2200 godzinpracy
brb 24 miesi4ce(w zaleano6cico uptryniewczeSniej)liczqc od daty odbioru wyrobu.
Doptszcza siEdostawqwyrob6w wyprodukowanych w latach wczedniejszychw przypadku
wyrob6w nie posiadaj4cychograniczeniaw resursiekalendarzowym.
Przedmiot zam6wienia winien by6 zakonserwowanyna okres inazasadach okreSlonychw normie
obronnejNO-16-A800:2007.Dopuszczasig stosowanieinnych metod ochronyniZ okreSlone
w ww. normie pod warunkiem,2e zapewniajqoner6wnorzqdnqlub lepsz4ochrong.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailo{ci zamawianegoasortymentuw przypadku
ni ewy star czaj qcej w i eIkoSci i r odkowfi nansowy ch.
Nr referencyj ny postgpowania: 28/ 2BI/IT /2011.
oferty w oparciu o wymagania
1. Podstaw4do ubieganiasig o udzielenie zam6wienia jest zNohenie
przetargu.
okreSlonew Warunkach
2. Postgpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziaNuw postgpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpujqcy wsp6lnie) zamierzaiqcy zloLy(, ofertp
zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjpcia oferty, przedstawi(,Zamawiajqcemu,
nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem z\oi,eniaofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz4dzajqcych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystqpujqcych wsprflnie),a taki,e pelnomocnik6w lub prokurenttfw,
ktfirzy bpd4 reprezentowali Wykonawca w postqpowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiega6sig Wykonawcy,l<t6tzy:
posiadaj4uprawnieniado wykonywania dziatalnoficiw zakresieobjqtym przedmiotem
") zam6wieni
a, a w szczeg6lnoSci:

. prowadzqzarcjestrowanedzialalnoil gospodarczq
o posiadaj4koncesje,
zezwolenialub licencjew zakresieobjqtymzam6wi
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b) posiadajeniezbgdn4wiedzg i doSwiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobamizdolnymi do wykonaniazan6wienia, aw szczeg6lnoSci:
jakoSci4spelniaj4cewymaganiazawarte
o posiadaj4wdrozonesystemyzaruqdzanra
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
wykonanie
c) znaldujqsiq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapev'rniajqcej
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno fici gospodarczej.
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udziaNttw postEpowaniu
na podstawie zlohonycho5wiadczerii dokument6w zgodnie z fonntilq,,spelnia / nie spelnia".
5 . Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSi skladaniaofert czg5ciowychwedlug przedmiot6w
wykaz stanowi zaNqczniknrla do Warunkfw przetargu.
zam6wienia,kt6rych szczeg6Novty
IloSi przedmiot6w zam6wienia: 60.
Wykonawcamole zNoZydoferty czgSciowena jeden lub wigcej przedmiot6w zam6wienia.
Zarnawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakaZdy zprzedmiot6w
zarn6wi enia. Z anawiaj4cy ni e dopuszczaskladania ofert wariantowych.
6 . Zanawiaj4cy dopuszczamoZliwoS6powierzeniawykonaniaczESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
waga kryterium : 100 o .
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwarto66brutto przedmiotu
zam6wienta.
6 . Warunkiprzetargu molna odebrai, po zloLeniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawialqcy przelleje na wskazanywe wniosku adres.
9 . Termin rcalizacji umowy ustala sig do dnia 30.11.201"/'r.
1 0 . Miej scer ealizaqr umowy:
2 B AZ A MATERIAI.OWO-TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzurq.
1 1 . Ofertg,w formie pisemnej,nale?yzloLy(,w:
2 Bazie Materiatrowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4o99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 24.05.2011r, godz.lloo
12. Wykonawcazwiqzarrybgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jq zlohenia.
1 3 . W przypadku, gdy w postqpowaniu zlohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre5ci
Warunkdwprzetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy przeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o tresi zNolonejoferty, na podstawie art.72
Kodeksu cywilnego.
1 4 . Kwota wadium 119.800'00zl
tysigcy osiemsetzlotych00/100).
(slownie:sto dziewigtnaScie
umowy, wniesienia zabezpieczenia
bgdzie,przedpodpisaniem
1 6 . Zamawiajqcywymagal
wykonania umowy w wysokoSci I YowartoScibrutto umowy'
1 7 . Do uplywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zashzegasobieprawo do zmiany lub
odwolania Warunk6wprzetargu.
1 8 . OsobaupowaZnionado kontakt6w:
pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24) 253-67-97wew.430-320.
t9. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zml
go.
20. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumi
A

D ata spor zqdzeniamo dyfi kacj i

