Znaksprawy29/2BMT/201I

MODYF'IKACJA OGI,O SZENIA
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6wokt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
do decyzjiNr 29lllVIONMinistra Obrony
Narodowej2dnia26.07.2006r.(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZ A MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 Q4) 253-67-97,faks +48 (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.
mil.pI
(adrespocztowy,telefon,faks, e-mail)

Adresinternetowy:wlvw.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na: remont agregat6wdo statk6w powietrznych
przetargu
wyszczeg6lnionym
1ado Warunk6w
w asortymencie
w zalqcznilrl',tnr

przedmiote
jest,"^ofiW;:;f;:;.i:#ffi{'i#irilo,nych
m zam6wienia

w asorrymencie

przetargu.Na wyremontowane
wyroby
w zaNqczniku
nr la do Warunk6w
Wyszczeg6lnionym.
Wykonawcawinien udzielil gwarancjinie mniej ni2200 godzinpracylub 24 miesi4celiczqcod daty
odbioruwyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcy zqstrzega sobie prawo do zmniejszenia iloflci lub rezygnacji z poszczeghlnych czqici zamdwienia,
w pr zypadku ni ewystar czaj qcej w i eIko3ci 3r odk6w fin ansowych.

29l2BMTi2011.
Nr referencyjnypostppowania:
1. Podstaw4doubieganiasigo udzieleniezam6wieniajest zlohenieoferty w oparciuo wymagania
przetargu.
w Warunkach
okreSlone
prowadzonebgdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
postEpowaniu:
3. Warunki:udziahuw
(lub
Wykonawcywystgpuj4cywsp6lnie)zamierzaj4cyzloiry(,ofertp
1) Wykonawca
zobowiqzanyjest, pod rygorem nie prryjpcia ofertyoprzedstawi(Zamawiaj4cemu,
ofert, aktualne informacje (imip i nazrvisko)
nie p6ZniejniZ 6 dni przed terminem zNoLenia
dofycz4ceczlonkriworgan6w zarzqdzziqcychi nadzorczychWykonawcy
(lub Wykonawc6wwystppujqcychwsp6lnie),a takircpelnomocnik6wlub prokurent6w,
kt6rry bgdq reprezentowaliWykonawcgw postgpowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiega6sigWykonawcy,l<t6rzy:
w zakresieobjEtymprzedmiotem
do wykonywaruadzialalnoSci
a) posiadaj4uprawnienia
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
o prowadzq zarcjestrow anqdziaN.alno
56gospodarczq
. posiadajqkoncesje,
zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
technicznym
orazdysponuj4potencjalem
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbgdn4wiedzE
aw
szczeg6lnoSci:
wykonaniazam6wienia,
do
zdolnymi
i osobami
wymaganiazawafie
. posiadajqwdrozone
spelniaj4ce
systemyzarzqdzaniajakoSciq
w AQAP serii2000lubPN EN ISO9001:2000;
wykonaniezam6wienia
c) majdujqsiEw sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniajqcej
aw szczes6lno6ci:
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posiadajqubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnofici gospodarczej.
4. ZamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postEpowaniu
na podstawiezloZonychoSwiadczeri
i dokument6wzgodniezformrilq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zarnavnajqcy
dopuszcza
mozliwoS6skladaniaofert czgsciowychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6Nowy
przetargu.
1ado Warunk6w
Wkaz stanowizaNqczniknr
IloSdprzedmiot6wzam6wienia76.
Wykonawcamohe
zloLyl oferty czESciowe
najedenlub wigcejprzedmiot6wzam6wienia.
przyslugujeprawodokonaniaodrgbnegowyboru nakuizdyzprzedmiot6w
Zamawiqqcemu
zam6wienia. Zanawiajqcy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiajqcydopuszcza
mozliwoS6powierzeniawykonaniaczgsciumowypodwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteriaocenyofefivnaz ze znaczeniemposzczeg6lnych
kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
waga kryterium: 100 oh.
przy obliczaniutegokryteriumbgdziebral pod uwaggwartoSibrutto
Zamawiajqcy
przedmiotyzam6wienia.
za poszczeg6lne
8. Warunkiprzetargumonta odebra6,po zloheniupisemnego
wniosku,osobi5ciew siedzibie
je na wskazanywe wnioskuadres.
Zamawiajqcego
lub ZanaviajqcyprzeSle
9. Terminrealizaqiumowyustalasigdo dnia 30.11.2011r.
10.Miejscerealizacjiumowyl
2 BAZ A MATERIAI, OWO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
11. OfertE,w formiepisemnej,nale?yzloLy| w:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
do dnia 23.05.2011r.
do godz. 1200.
bgdzieofert4przez60 dni od terminujej zlohenia.
12.Wykonawcazwiqzany
treSciWarunk6w
zostaniejednaofertaodpowiadaj4ca
13.W przypadku,gdy w postEpowaniuzlohona
przetargu,w celuustaleniapostanowieri
umowy Zanavnajqcyprzeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawc4w oparciuo treSi zlohonejoferty,na podstawieart.72 Kodeksucywilnego.
zN.
14.Kwotawadium171.31.0100
jedentysiEcytrrystadziesig6zlotych00/100).
(slownie:sto siedemdziesiqt
przedmiotach
zam6wieniai spos6bwniesieniawadium
wadiumw poszczeg6lnych
WysokoS6
prz
okreSlarozdzialXI Warunk6w etargu.
wykonania
umowy,wniesieniazabezpieczenia
15. Zanawiqqcywymagalbgdzie,przedpodpisaniem
umowyw wysokoSciI o/owartoScibrutto zam6wienia.
sobieprawodo zmianylub odwolania
16.Do uplywuterminuskladaniaofertZamawiEqcyzastrzega
przetargu.
Warunk6w
do kontakt6w:
17.OsobyupowaZnione
pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24)253-67-97wew. 430-320;
wew. 430-148.
mlr Marcin FURMANCZYK - tel. +48 (24)253-67-97
sobieprawodo zniany lub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiajqcyzastrzega
Kodeksucywilnego.
nie stanowioferty w rozumieni
19.Ogloszenie

a
H:
TROJSZCZAK
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