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OGLOSZENIE
o postgrowaniuprowadzonymw trybie pnzetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zaszdi trybu zawieraniaun6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy, stanowigcychzalpcznikdo decyzji Nr 291llUONMinistra Obrony
Narodowej z dnia 26.07.2006r.(Dz.Urz. MON 22006r. Nr 14 poz.l79 zezm.).

ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIALOWO.TECHMCZNA

KUTNO

(oJieja lna nazwa zamarvidj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurp
tel. Q4)253-67-97,faks (2a) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: serwisowaniehangar6wtypu lekkiegodla statk6w powietrznych
(dohladne okreJlenie prudmiotu

zamdwienia)

narzecz jednostekwojskowych Sil Zbrojnych
Przedmiotempostgpowaniajest Swiadczenie
RP zwanych dalej Uzy'tkownikiem uslug dotyczqcychserwisowaniahangar6w typu lekkiego
dla statk6w powietrznych,tzn.: wykonywania napraw (usprawnieri),prac obslugowych,udzielanie
pomocy technicznej (wsparcie inzynierskie) oraz dostawa czgficizamiennych i agregat6w
niezbqdnychdo usprawnieniasprzEtu.
W ramach niniejszego postglowania servisowaniu podlegajg bgdpce w okresie gwarancji
hangary typu tekkiego, skladajpce sigz element6w nastglujpcych producent6w:
konstrukcji no5nej oraz lekkiego poszycia wyprodukowanego prze,zlirmgCover
Att Building Systems Inc./ Summit Structures Ltd.;
bram wyprodukowanych przez firmgMegadoor AB;
arzpdzefi gnzewcrychwyprodukowanychprzezfi rmgBiemmedue;
Wykonanie uslug wchodz4cychw zakresrzeczory gwarancji producentaodbywa siq na zasadach
okreslonychw,,Karcie gwarancyjnejhangaru"i nie jest przedmiotemniniejszejumowy.
Wykonawca winien udzieli(, gwarancji na okres:
nie mniej ni? 12 m-cy na nowe wyroby zabudowanenatxzqdzeniach w ramach umowy;
nie mniej niz 6 m-cy na uz)'vvanewyroby zabudowanenaurzqdzeniachw ramach umowy;
nie mniej niZ 6 m-cy na wykonane prace lecznie dtfiej niz do momentu wykonania podobnych
prac na urzqdzeniach pr zez Uzytkownika.
GwarancjEliczy sig od daty podpisaniadokument6w odbioru przez Uzytkownika.
Nr referencyj ny postgrowa nia 38 I2B.MTl20ll.
1. Podstaw4do ubiegania siEo udzielenie zam6wienia jest zlohenieoferty w oparciu o wymagania

przetargu.
w Warunkach
okreSlone
prowadzonebEdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
3. Warunki udzialuw postEpowaniu:
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4.
5.
6.
7.

1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgrujpcy wsp6lnie) zamierzajecy zloiry(,ofertg
zobowigzany jest, pod rygorem nie przyjegia oferty, przedstawi(, Zamawiajgcemu,
hie p6iniej niZ 6 dni prued terminem zloi.enia ofert, aktualne informacje (imig
i niuwisko) dotyczpce czlonk6w organ6w zuzpdzajpcych i nadzorcrych Wykonawcy
(Iub Wykonawc6w wystgrujgcy wsp6lnie)rataki.e pehomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bgdp reprezentowali Wykonawcgw postglowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnoSciw zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
o prowad zq zarej estrowan4 dzialalnoSdgospodarcz6
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wieniem
(ezeli s4wymagane);
b) posiadaj4 niezbEdnEwiedzE i doSwiadczenieonz dysponuj4 potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazan6wienia, aw szczeg6lno6ci:
o posiadaj4wdroZonesystemy znzqdzaniajakoSci4spelniaj4cevnymaganiazawarle
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
o dokument/dokumentypotwie rdzaiqcyI e, Ze Wykonawca posiadauprawnienia
do serwisowaniaelement6w hangar6w,tj. konstrukcji noSneji lekkiego poszycia,
bram oruz systemu ogrzewaria. wydane przez ich bezpoSrednichproducent6w
wskazanychw rozdz.I pkt I niniejszych Warunkfw przetargu;
c) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapevrniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lno5ci:
o posiadajqvbezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno lci gospodarczej.
Zarnawiqqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialv w postEpowaniu
na podstawie zlohanych oSwiadczef i dokument6w zgodnie zformdq,,spelnia / nie spelnia".
Zarnawiajqcynie dopuszczamozliwo5ci skladaniaofert czgSciowych.
Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSdpowierzenia wykonania czE6ciumowy podwykonawcom
(poddostawcom)na zasadachopisanychw Warunkachprzetargu.
Kryteria oceny ofert wr az ze zfiaczeniem poszczeg6lnych kry'teri6w:
wagakryterium :100 o/o
ceha oferty (koszt)

Zamawiajqcy przy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwarloSdbrutto
roboczogodziny uslugi realizowanej u Uzytkownika.
8. V[/arunkip;rzetargu mohnaodebra6,po zloleniupisemnego wniosku, osobi6ciew siedzibie
Zatnawiaj4cegolub ZarnawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin wykonania umowy okreSlasig do dnia 31.12.2011r. ztym2e, ostatecznerozliczeniejej
realizacji nastqpinie p6Zniej niz do dnia 15.12.201k.
Ztmawiajpcy dopuszczamo?liwoSd przedluienia okresu obowigzywania umowy na czas
od dnia 01.01.2012r. do dnia 3l.l2.20l2r.nazasadach opisanychwe ,,wzorzeumowy"
stanowi4cymzalqcznik nr 3 do Warunkdwprzetargu.
10. Miejsce realizacji umowy:
JednostkiWojskowe lotnictwa Sil Zbrojnych RP.
pisemnej,
naleZyzNoZytw:
w
formie
11. OfertE,
2 BlazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzurp,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelariq tajna)

do dnia il.oseonr. do godz.l2oo.
dniodterminujej zlolenia.
bEdzieofert4przez60
12.Wykonawcazwiqzany

treSci
13.W przypadku,gdy w postqpowaniuzlozonazostaniejednaofertaodpowiadaj4ca
postanov
Warunk6wprzetargu,w celuustalenia
negocjacjez jednymWykonawc4woparciuo tr
Kodeksucywilnego.
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14.Kwotawadium36.000,00
zl.
(slownie:trzydzie(iciszeS6
tysiEcyzlotych00/100).
| 5. Zamavnajqcy wym agalb pdzie,przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonaniaumowyw wysokoSciI Yowarto6cibruttoumowy.
16.Do uplywu terminuskladaniaofeftZamawiaj4cyzastrzega
sobieprawodo zmianylub
pr zetargu.
odwolaniaWarunkdw
17.OsobaupowaZniona
do kontakt6w:
pplkMiroslaw MAJEWSKI -tel. QQ253-67-97wew.430-320.
18. Zamawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
19.Ogloszenienie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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