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MODYF'IKACJA OGI,OSZENIA

o postepowaniu
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawiez sadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzaN4cznik
do decyzjiNr ZgtlrUONMinistra Obroly
Narodowejz dnia 26.07.2006r.(Dz.
Urz. MON z2006r.Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJ.{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lrc nazwa zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (24) 253-67-97,faks +45 (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pI
(adrespocztowy,telefon,falcs,e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na:zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)
do samolotuC-130
wyszczeg6lnionychw zalqcznikuw lb
do Warunk6w
przetargu

przedmiotem
j"rt , {:;'i:,rr;"1::i:{"::;:t'(J{{{!,uych
zam6wieni^

zprodukcji
20r0t20rr

roku)technicznychSrodk6wmaterialowych(Sm) do samolotuC-130,wyszczeg6lnionych
w zaNqczniku
nr 1b do ll'arunk6wprzetargu.Wykonawcawinien udzieli6gwarancjidla wszystkich
wyrob6wnie mniej niz200 godzinpracyhtb24 miesiqce(w zale2noSci
co uplyniewczesniej)
liczqcod datyodbioruwyrobu ptzezU2ytkownika.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia iloici lub rezygnacji z poszczegdlnych czqici
zam6wi enia, w przyp adku n i ewyst arczaj qcej w i eIkoi ci 3r odkow fin ansowych.

Nr referencyjny postgpowania: 4l I 2BMT l20ll.
1. Podstawqdoubieganiasig o udzieleniezam6wieniajestzloaenieoferty w oparciuo wymagania
okre6lonew Warunkach
przetargu.
2. Postgpowanie
prowadzonebgdziew trybie przetargu.
3. Warunkiudzialuw postgpowaniu:
1) Wykonawca(lub Wykonawcywystgpuj4cywsp6lnie) zamierzajQcyzloLy6,
ofertp
zobowipzanyjest, pod rygorem nie przyjpcia oferfy, przedstawi0,Ztmawiaj4cemu,
nie p6iniej niZ 6 dni przed terminem zNa?,enia
ofert, aktualne informacje (imip
i nazrvisko)dotycz4ceczlonk6worgan6w zarz4dzaj4cychi nadzorczychWykonawcy
(lub Wykonawc6wwystgpuj4cychwsp6lnie),a takLepelnomocnik6wlub prokurent6w,
kt6rry bgd4 reprezentowaliWykonawcpw postppowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamogEubiega6
siEWykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj
uprawnienia
do
wykonyw
ania
dzialalnoSci
w zakresieobjEtymprzedmiotem
4
zam6wieni
a)a w szczeg6lnoSci:
o prowadzq zarejestrowanqdzialalno!;6gospodarczq
o posiadaj4koncesje,
zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
posiadaj4niezbgdn4wiedzE
b)
i doSwiadczenie
orazdysponuj4potencjalem
technicznym
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdroZone
systemyzaruqdzaniajakoSci4
spelniaj4ce
wymaganiazawarte
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdulqsiEw sytuacjiekonomiczneji finansowejzapev'rniajqcej
wykonanie
zarn6wienia
a w szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresieprowadzonej
dziaNalno
Scigospodarczej.
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4. Zamavnajqcy
dokonagcenyspelnianiaprzezWykonawc6w
warunk6wudzialuw postgpowaniu
napodstawiezlohonychoSwiadczeri
i dokument6wzgodniez formulq,,spelnia
/ nie spelnia".
5 . Zamawiajqcydopuszcza
moZliwoSdskladaniaofert czgsciowychwediugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywkazstanowi zalqczniknrlb do Waiunk6wprzetargu.
Ilo5i przedmiot6wzam6wienia:197.
Wykonawcamozezlozydoferty czgsciowenajedenlub wipcejprzedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemu
przysfugujeprawodokonaniaodrgbnego*ybo* nakazdyzprzedmiot6w
zam6wienia. zamawialqcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6 . Zamawia1qcy
dopuszcza
mozliwoSipowierzeniawykonaniaczElciumowypodwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniemposzczeg6lnych
kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
wagakryterium: 100 o/o.
Zamawiajqcyprzy obliczaniutegokryteriumbEdziebral pod uwagQwartoS6brutto
za poszczeg6lne
przedmioty zan6wienia.
8 . Warunhiprzetargumoznaodebrai,po zNoleniupisemnego
wniosku,osobiScie
w siedzibie
zamawiajqcego
lub zamawiajqcyprzesleje na wskazanywe wnioskuadres.
9 . Terminrcalizacjiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.20llr.
1 0 . Miej sce r ealizacjiumowy:
JednostkaWojskowa3293
ul. Witkowska 8
62-430Powidz
1 1 . OfertE,w formiepisemnej,nale?yzlo2ydw:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
do dnia 06.06.2011r.
godz.lloo.
12. wykonawcazwiryarrybEdzieofertqprzez60 dniod terminujej zlozenia.
t3. W przypadku,gdy w postgpowaniuzNohonazostaniejedna
ofertaodpowiadaj4ca
tresci
Warunkiwprzetargu,w celuustaleniapostanowieri
umowy Zamaviajqcyprzeprowadzi
negocjacjez jednymWykonawc4w oparciuo tresi zlolonejoferty,na podstawieart.72
Kodeksucywilnego.
14. Kwotawadium97.370,00
zl
(slownie: dzievngldziesi4t si edemtysiEcy trzy stasiedemdzi
esiqtzlotych 00/100).
WysokoSd
wadiumw poszczeg6lnych
przedmiotachzanowienia
i spos6bwniesieniawadium
okreSlarozdzialXI Warunk6wprzetargu.
1 5 . Zamawrajqcy
wymagalbEdzie,przedpodpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSci| %owartoScibruttoumowy.
16 . Do uplywu terminu skladaniaofertZamawiajqcyzastzegasobieprawo do zmiany lub
odwolaniaWarunk6w
przetargu.
1 7 . Osobaupowa2niona
do kontakt6w:
mjr Marcin F'URMANCZyK tel. +48 (24) 253-67-97
wew.430-148.
1 8 . Zamawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
1 9 . Ogloszenienie stanowi oferty w
66 Kodeksucywilnego.
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Datasporz4d
zeniamodyfikacji ogloszeni
a: 01.06.201
k.
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