Kutno.dnia04.01.201k.

INT'ORMACJA
W KUTNIE
2 BAZY MATERIAX,OWO.TECHI\'ICZNI-EJ
o PLAI\OWAIIYCH W 2011 ROKU POSTEPOWAI\IACH
prowadzonych zgodnie zWTtycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasadi trybu
zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie lub sprzEtwojskowy stanowi4cych
zalqcznik do Decyzji Nr 291/N4ONMinistra Obrony Narodowej z dnia26lipca2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14,poz.179 ze zm.).

Adres Zanawiajqcego:
Adres:
Telefon
Faks:
Adres internetowy ORL):
e-mail:

2Baza Materialowo - Techniczna
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
99 - 300 Kutno
Q4)253-67-97
Q4)254-93-65
www.2bmt.sow.mil.pl
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

Uwaga!
1. PowyLsza infomacja jest zapytaniem o chp6 udzialu w postppowaniu, jednak2e nie
stanowi zaproszenia do sktradaniaofert izawarcia umowy.
zostan4w momencie
2. Szczeg6loweinformacje o prowadzonychpostppowaniachzawarte
ich uruchomienia na stronie internetowej Bazy: www.2bmt.sow.m,il.pl; zakJadka:
postgpowania na uzbrojenie lub sprzpt wojskowy;
3. Zgodnie z $ 11 ust. I ww. Wytycznych, o udzielenie zam6wienia w planowanych
postgpowaniachbqd4mogli ubiegai siEwykonawcy, kt6rzy:
1) posiadaj4uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoScilub czynnoSci,jezeli ustawy
nakladaj4 obowi4Tekposiadaniatakich uprawnieri;
i doSwiadczenie
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
2) posiadaj4niezbgdn4wiedzE
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienra;
3) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wienia;
4) wylonili podwykonawc6w i /lub poddostawc6wzgodnie zzasadami okreSlonymi
w Kodeksie Najlepszych Praktyk w tr-aricuchuDostaw, jezeli zarrawiajqcy okreSlitaki
wym6g.
4. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo zmiarrylub odstqpieniaod realizacjrponiZszegoplanu
bez uprzedzenia,uzasadnieniai wyj aSnieri.
5. Zamawiajqcy informuje , 2e nie ponosi Zadnejodpowiedzialno6ciprawnej i materialnej
w stosunkudo potencjalnych Wykonawc6w i innych podmiot6w ztyiilu odstqpienia
odrealizacji ponizszegoplanu lub jego zmiany.
6. Zamawiajqcy informuje, 2e do zawartychtreSciogloszenianie bEdzieudzielal?adnych
dodatkowych informacji i wyjaSniefr.

Lp.
1.

Tenaty planowanych dostaw i uslug
Remont sprzgtunaziemneiobslugi statk6wpowietrznych

2.
3.

Zakuptesteraobcitzeniabateriitypu Atlas 0176oruzstaciiobslugibaterii typu Atlas0477
Smiglowc6wMi-8,Mi-14, Mi-l7,Mi-24 orazinnegosprzgtulotniczego
Serwisowanie

4.

Serwisowaniesilnik6w lotniczych typu ASz-62IR

5.

samolot6wMiG-29, Su-22orazimego sprzqtulotniczego
Serwisowanie
".".1..r,iilir.
RD-33,TW2-117,Fl00-Prll€29, "=,.,\
silnik6wlotniczychtypu AN,-21F3,
Serwisowanie
typu AI-9, AI-9W, TS-21orazichagreffiw i 4espol6w
PW-127G,silnik6wrozruchowych
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7.

silnik6wlotniczychtypu TWD-10B, PZL-105,PZL-I}W, GTD-350,
Serwisowanie
GTD 350W oraz rcalizaci a biul etyn6wtechnicznych

SerwisowanieSmislowc6wW-3
SerwisowanieSmislowc6wSW-4
Serwisowanie Smislowc6w Mi-2
Serwisowaniesamolot6wAn-28 i M-28
12. Serw sowaniesamolot6wTS-11 ..Iskra"
13. Serwsowanie gogli noktowizyinych
14. Serw sowanie sprzgtunaziemnei obslugi statk6w powietrznych (NOSP)
15. Le galizacia tr z4dzef do ladowania akumulator6w typu ATLA S
16. Wsparcieeksploataciisamolot6wC-l 30 Hercules
17. Zakup kontenerowych warsztat6w lotniczych i kontenerowego agregatupradotw6rczego
18. Serwisowaniesymulator6w awaryinego opuszczeniasamolot6w F-l 6
19. Przedhrhenieresurs6w statk6w powietrznych i silnik6w lotniczych

8.
9.
10.
11.

20. Zakuotester6wWTS-4i WTS-5
21. Zakuo zestawuaparaturykontrolno - pomiarowei do systemuZSN'-I
Zakup aparaturykontrolno - pomiarowej do wykonania obslug biez4cych i okresowych
Smielowc6wMi-l7
Serwisowanie agregatowuklad6w paliwowych i hydraulicz,nychze statk6w powietrznych
23.
PZL-|3j,,Orlik", An-28, M-28, W-3 Sok6l,Mi-2 i SW-4
An-2,TS-11oolskra",
24. Serwisowanie zintewowaneso systemuNacznoSci(naprawy pogwarancyine)
SerwisowanieRuchomych Warsztat6w Obslugowo-Remontowychoraz specjalistycznych
25.
kontener6w technicznych
26. Wykonanie biuletyn6w i serwisowanier62negosprzgtulotniczego
Badania przyczyn uszkodzerii analizniezawodno1ci oruzbezpieczenstwawojskowych
27.
statk6w powietrznych
28. Remonty agregat6wdo statk6w powietrznvch i silnik6w lotniczych
29. Zakup akumulator6wlotniczych
30. Zakup osumienialotniczego
31. Remonty awaryjne statk6w powietrznych, silnik6w lotniczych i agregat6wlotniczych
32. SzkoleniespecialistycznepersoneluNOSP
33. SzkoleniespecialistycznepersoneluSIL
34. Zakup czeScizamiennych do techniki lotniczei

22.
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