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MODYF'IKACJA OGI-,OSZENIA
o postppowaniuprowadzonymw trybie przetargazgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasa'di trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291INIONMinistra Obrony
Narodowejz dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWTAJ^{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamaw i aj qceg o)

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

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

przedmiotem
jest, {li*Hi,l{:f:#:#:[ff::i::!"4pych
zam6wienia

z produkcji
z0r0t20rr

roku)technicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)do samolotuC-130,wyszczeg6lnionych
w zaNqczniku
nr 1ado Warunk6wprzetargu.Wykonawcawinien udzielii gwarancjidla wszystkich
wyrob6wnie mniej niz200 godzinpracylub24 miesi4ce(w zale2noSci
co uplyniewczeSniej)
przezUzytkownika.
liczqcod datyodbioruwyrobu
Uwaga!
Zamatuiajqcy zastrzega sobie prowo do zmniejszenia iloici lub rezygnacji z poszczeg6lnych czqici
zam6wi enia, w pr zypadku n i ewyst ar czaj qcej w ielkoi ci 3r odkdw fin ansowych.

Nr referencyjny postepowania:4l I 2BMT| 2011.
1. Podstaw4doubieganiasig o udzieleniezan6wieniajest zlozenieoferty w oparciuo wymagania
przetargu.
w Warunkach
okreSlone
prowadzonebgdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
3. Warunkiudzialuw postEpowaniu:
ofertp
1) Wykonawca(lub Wykonawcylvystgpuj4cywsp6lnie)zamierzajQcyzNoiry(,
zobowiqzanyjest, pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawif.Zamawiaj4cemu,
ofert, aktualne informacje (imig
nie p6Zniejni2 6 dni przed terminem zNoircnia
i nazrvisko)dotycz4ceczlonkt6worgan6wzarzqdzajqcychi ntdzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6wwystppuj4cychwsp6lnie),a takLepelnomocnik6wlub prokurenttiw,
ktfirry bgd4 reprezentowaliWykonawcpw postppowaniu.
2) O udzieleniezarn6wieniamog4ubiegadsiqWykonawcy,kt6rzy:
w zakresieobjEtymprzedmiotem
q uprawnieniado wykonywaniadziaNalnoSci
a) posiadaj
lno
:
w
szczeg6
Sci
a
zarn6wienia,
o prowadzq zarej estrowane dzialalnofilgospodarcz6
o posiadaj4koncesje,
zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
technicznym
orazdysponuj4potencjalem
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbEdn4wiedzg
:
i osobamizdolnymido wykonaniazan6wienia,a w szczeg6InoSci
zawarte
o posiadaj4wdrozone
wymagania
spelniaj4ce
zarzqdzaniajakoSci4
systemy
w AQAP serii2000lubPN EN ISO9001:2000;
c) znajduj4siEw sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaiqcejwykonanie

zam6wienia q w szczeg6lno5ci:
o posiadajqubezpieczenie
cywilnej w zakresie^prowadibhei
od odpowiedzialnoSci
lttr
Do
dzialalnoScigospodarczej.
ri
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4. ZamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6w
warunk6wudzialuw postEpowaniu
napodstawiezloZonycho5wiadczeri
i dokument6wzgodniezformttlq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zanawiajqcydopuszcza
mo2liwoS6skladaniaofert czgsciowychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lovrry
wykazstanowizaNqczniknr
la do Warunk6w
przetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia: 197.
Wykonawcamohe
zloLy1oferty czEsciowe
najedenlub wiEcejprzedmiot6wzan6wietia.
Zamawialqcemu
przyslugujeprawodokonaniaodrEbnego
wyboru nakuitdyzprzedmiot6w
zam6wienia.Zarnawiaj4cynie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
6. ZamawiajqcydoptszczamozliwoS6powierzerriawykonania czgsciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteriaocenyofefiwraz ze znaczeniemposzczeg6lnych
kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
wagakryterium:100 oh.
Zanawiajqcyprzy obliczaniutegokryteriumbEdziebral pod uwaggwartoSibrutto
zaposzczeg6lne przedmioty zam6wienia.
8. WarunkiprzetargumoZnaodebra6,po zloZeniupisemnego
wniosku,osobiScie
w siedzibie
zanawiajqcegolub zanaviajqcy przesleje na wskazanywe wnioskuadres.
9. Terminrealizaqiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.2011r.
10. Miejscerealizacjiumowy:
JednostkaWojskowa3293
ul. Witkowska8
62-430Powidz
11. Ofertg,w formiepisemnej,nale?yzlotytw:
2 B azieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4r99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
do dnia 30.05.2011r,
godz.1100.
12. Wykonawca mviqzanybEdzieofertqprzez60 dni od terminu jej zlozenia.
jednaofertaodpowiadaj4ca
13. W przypadku,gdy w postEpowariuzlohonazostanie
treSci
Warunkiwprzetargu,w celuustaleniapostanowieri
umowy Zamawiajqcyprzeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4w oparciuo tresi zlolonej oferty,na podstawieart.72
Kodeksucywilnego.
14. Kwotawadium97.370,00
z\
(slownie: dzievngldziesiqt
siedemtysiEcytrzystasiedemdziesi4t
zlotych00/100).
przedmiotachzarr6wienia
Wysoko6iwadiumw poszczeg6lnych
i spos6bwniesieniawadium
przetargu.
okreSlarczdzialXI Warunk6w
15. Zamawiajqcyv,rymagalbgdzie,przed
podpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSci| %owartoScibruttoumowy.
16. Do uplywuterminuskladaniaofertZamawiajWyzastrzega
sobieprawodo zmianylub
odwolaniaWarunk6wprzetargu.
17. OsobaupowaZniona
do kontakt6w:
mjr Marcin FURMANCZyK tel. +48 (24) 253-67-97wew. 430-148.
18. Zamawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmiarrylub odwolaniaogNoszenia.
19. Ogloszenie
nie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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Datasporzqdzeniamodyfrkacjiogloszenia:25.Q5.2011r.
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