CYarne Tnia 13.10.2010 r.

MO PIAMOÓOŚCI
PSZYSTOICH UCZNSTNIOÓP
P POSTĘPOPANIU
mótania i odpowiedzi dotóczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w tróbie
przetargu nieograniczonego :
nr spr. 99/OG-brem-bes/O010
wamawiającó:
gbaklpThA tlgphltA 4N4N CwAokb
adresW
TTJPP0 Czarne
ulK OTJ iutego
telK E0R9) 8P O0 OT9 fax E0R9) 8P O0 O4S
gednostka tojskowa 4N4N Czarne na podstawie artK P8 ust N i ustK O ustawó z dnia O9 stócznia O004
z późnK zmK mrawo zamówień publicznóchI informuje iż w postępowaniu prowadzonóm w tróbie
przetargu nieograniczonego na „ wakup i dostawę materiałów lutowniczóch, ściernóch, obróbki
drewna, artókułów
chemii motorózacójnej, artókułów metalowóch, farb specjalnóch,
materiałów z gumó i z tworzów sztucznóch, materiałów tapicerskich, materiałów Bem, płónów
specjalnóch oraz
materiałów innóch niesklasófikowanóch” w dniu NNKN0KO0N0 rK do
wamawiającego wpłónęło zapótanie dotóczące pftw – zadanie nr 4 „zakup i dostawa farb
specjalnóch” następującej treściW
„t nawiązaniu do specófikacji fstotnóch tarunków zamówienia kr sprawó 99Jld J bremJ
besJO0N0 na zakup i dostawę „materiałów lutowniczóchI ściernóchI obróbki drewnaI artókułów chemii
motorózacójnej artókułów metalowóchI farb specjalnóchI materiałów z gumó i z tworzów sztucznóchI
materiałów tapicerskichI materiałów BemI płónów specjalnóch oraz materiałów innóch
niesklasófikowanóch" składamó zapótanie dotóczące zadania nr 4 J wakup i dostawa farb specjalnóchK
mragniemó maństwa poinformowaćI iż w obecnej chwili żadne farbó poliwinólowe nie posiadają
certófikatu tfTf trocław na zgodność z kl 80 AO00WO009K
mrosimó o informację w przedmiotowej sprawie czó uzóskałóbó maństwa akceptację farbó
poliwinólowe przebadane przez akredótowane laboratorium badawcze z akredótacją mCA
potwierdzające właściwości reemisójne E kamuflażowe) zgodne z kl 80 AO00WO009 lub ewentualnie
farbó poliuretanowe posiadające aktualne certófikató tfTf i możliwość odbioru wojskowego przez
omtK
ldpowiedź:
- t odpowiedzi na zapótanie tókonawcóI wamawiającó informuje iż zapisó zawarte w pftw
w zakresie zadania nr 4 E w tóm wómagania jakościowe w zakresie farb specjalnóch ) pozostają bez
zmianK
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