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MODYFIKACJA OGLOSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o post€powaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291ilION Ministra Obrony
Narodowejz dnia26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).

ZAMAWIAJ,dCY :
2 B AZAMATERIAI,.*'-TECHNICZNA

KUTN'

(ofi cj a Ina narw a zamaw iaj qc eg o)

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

Adresintemetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladania
ofertna: serwisowanie
hangar6wtypu lekkiegodla statk6wpowietrznych
(doklaclne okreSlenie przedmiotu zamdwienia)

jest Swiadczenienarzeczjednostekwojskowych Sil Zbrojnych
PrzedmiotempostEpowania
RP zwanych dalej UZytkownikiem uslug dotyczEcychserwisowaniahangar6wtypu lekkiego
dla statk6w powietrznych,tzn.: wykonywania napraw (usprawnieh),prac obslugowych, udzielanie
pomocy technicznej (wsparcie inzynierskie) oraz dostawa czq(ci zamiennychi agregat6w
niezbEdnychdo usprawnienia sprzEtu.
W ramach niniejszegopostppowaniaserwisowaniu podlegaj4 bpd4cew okresie gwarancji
hangary typu lekkiego, skladaj4ce sip z elementriwnastppuj4cych producent6w:
konstrukcji noSnejoraz lekkiego poszyciawyprodukowanego przez firmp Cover
All Building SystemsInc./ Summit Structures Ltd.;
bram wyprodukowanych przez firmp Megadoor AB;
urzqdzeft grzewcz! ch wyp ro dukowanych przez fi rm p Biemm edue;
Wykonanie uslug wchodzqcychw zakresrzeczory gwarancji producentaodbywa siEna zasadach
okreSlonychw,,Karcie gwarancyjnej hangaru" i nie jest przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca winien udzielil gwarancji na okres:
nie mniej niL12 m-cy na nowe wyroby zabudowanenaurzqdzeniachw ramachumowy;
nie mniej niz 6 m-cy nauZywane wyroby zabudowanenaurzqdzeniachw ramach umowy;
nie mniej niz 6 m-cy na wykonane prace lecz nie dluzej niz do momentu wykonania podobnych
prac na ur zqdzeniachprz ez Uzytko wnika.
GwarancjEliczy siE od daty podpisaniadokument6w odbioru przez U2ytkownika.
Nr referencyjny postgpowania: 38/2BMT 12011.
1. Podstawqdo ubiegania sig o udzielenie zamowieniajestzlo2cnie oferty w oparciu o wymagania

przetargu.
w Warunkach
okreSlone
prowadzonebgdziew trybie przetargu,
2. PostEpowanie
w postEpowaniu:
udzialu
3. Warunki
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l) Wykonawca (lub Wykonawcy rvystgpuj4cy wsp6lnie) zamierzaj4cy z\oiry6,ofertg
zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjgcia oferty, przedstawi(,zamawiaj4cemu,
nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zNoheniaofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpuj4cy wsp6lnie), atakile pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bgd4 reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wienia mogqubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dziaNalnoSci
w zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lno5ci:
. prowad zq zarej estrowanEdzialalno(;6gospodarczq
o posiadajqkoncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zam6wieniem
fiezeli s4wymagane);
b) posiadaj4niezbEdnqwiedzE
i do6wiadczenie
oraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczegSlnoSci:
o posiadajqwdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSciqspelniaj4cewymagania zawarle
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
. dokument/dokumentypotwie rdzaiqcyI e, 2e Wykonawca posiadauprawnienia
do serwisowaniaelement6whangar6w,tj. konstrukcji noSneji lekkiego poszycia,
brarctotaz systemu ogrzewarria,wydane przez ich bezpoSrednichproducent6w
wskazanychw rozdz.I pkt I niniejszychWarunkfwprzetargu;
c) znajdulqsiq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
(ici gospodarczej.
dziaNalno
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaptzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie zloAonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie zformttlq,,spelnia / nie spelnia".
5 . Zarnawia1qcy ni e dopuszczamo2liwo Sciskladaniaofert czESciow ych.
6 . Zamawialqcy dopuszczamozliwo6d powierzeniawykonania czpSciumowy podwykonawcom
(poddostawcom)na zasadachopisanychw Warunkachprz etargu.
Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniemposzczeg6lnych kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
waga kryterium :100 o/o
Zamaviajqcy przy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwartoS6brutto
roboczogodziny uslu gi rcalizow anej u Uzytko wni ka.
8. Warunhiprzetargu moZnaodebra6,po zloheniupisemnegowniosku, osobi5ciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamaviajqcy prze{ileje na wskazany we wniosku adres.
9. TerminwykonaniaumowyokreSlasigdodnia3l.l2.20llr.ztymZe,ostatecznerczliczeniejej
r ealizacjr nastqpi nie pSiniej ni? do dnia 15.12.201h.
Zamawiajqcy dopuszczamoLliwo5d przedluZenia okresu obowi4zywania umowy na czils
od dnia 01.01.2012r. do dnia 3l.l2.20l2r.nazasadach opisanychwe Dwzorzeumowy''
stanowi4cym zalqcznlknr 3 do Warunk6wprzetargu.
10. Miejsce realizacji umowy:
JednostkiWojskowe lotnictwa Sil Zbrojnych RP.
11. Ofertq,w formie pisemnej,naleiryzNoZyOw:
2 Bazie Materialowo-Tech niczn ej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 23.05.2011r.do godz. 1100.
12. Wykonawcazwiqzarty bgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej ztohenia.
13. W przypadku, gdy w postEpowaniuzlo2onazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci
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14.Kwotawadium36.000,00zl.
(slownie: trzy dzieficiszeSitysigcy zlotych 00/100).
| 5. Zamawiaj4cy wym agaN
b gdzie,ptzed podpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSci| %owartoScibruttoumowy.
16.Do uplywuterminuskladaniaofertZarnawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub
przetargu.
odwolaniaWarunk6w
17.Osobaupowa2niona
do kontakt6w:
pplkMiroslaw MAJEWSKI -tel. (24)253-67-97
wew.430-320.
18.Zamawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
19.Ogloszenie
nie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.

TROJSZCZAK

a: 17.05.20||r.
modyfikacjiogloszeni
Datasporzqdzenia

9"i,r'4\

