INSPEKTORAT UZBROJENJA

Warszawa, dn.of,.09.2011 r.

Nr fX./ .............. /ll
00-909 Warszawa

ZMIANA TRESCI OGWSZENJA
W zwi~u z OtrzymlUU\. od wykonawc6w korespondencjft, w post~owaniu
nr referencyjny IU/41311X-301UZiPRZlUSLfKJ2011 na remont gl'6wny smiglowcow typu
Mi~2 w liczbie czterech sztuk wraz z wyposaZeniem, z przedluteniem resursu technicznego
oraz remontem przekladni gl6wnej i silnik6w lotniczych informuj~, ze Zamawiaj!\:cy celem
umozliwienia wykonawcom naleZytego przygotowania oferty na podstawie ~jei XIX pkt 1,
zmienia nast~puj!\:ce zapisy Warunk6w Pn:etargu:

1.

W ~ei VII zmienia siC( brzmienie pkt 4:
,,4. Ofertc( nalety zlotyc w zamkniC(tej. zapieczC(towanej kopercie, uniemozliwiajft,cej
otwarcie i zapoznanie si~ z treScift, oferty przed uplywem terminu otwarcia ofert.
Koperta musi zostac opatrzona napisem:
,,OJ'erta w przetargu na remont gl6wny smiglowcow typu Mi-2 w liczbie czterech
sztuk (nr postwowania 1U141JIlX-JOIUZlPRZlUSl/KI2011) - otworzyc w dniu
07.09.2011 r. ",
oraz piecz~cift, firmowft, Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. W przypadku oferty
wsp6lnej nalety wymienic z nazwy z okresleniem siedziby - wszystkie podmioty
skladajftCe ofertC( wsp6Inft,.";
Wprowadza siC( w ezpei vn nowft, tresc pkt 4 w brzmieniu:
,,4. Ofert~ nalezy zlotyc w zamkni~tej, zapiecZC(towanej kopercie, uniemozliwiajft,cej
otwarcie i zapoznanie si~ z trescift, oferty przed uplywem terminu otwarcia ofert.
Koperta musi zostac opatrzona napisem:
,,OJ'erta w przetargu na remon( glOwny smiglowcow typu Mi-2 w liczbie czterech
sztuk (nr postwowania 1U141JIlX·30IUZlPRZlUSl/K/2011) - otworzyc w dniu
16.09.2011 r. ",
oraz piecZC(Cift, firmowft, Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. W przypadku oferty
wsp6lnej nalezy wymienic z nazwy z okresleniem siedziby - wszystkie podmioty
skladajft,ce ofert~ wsp6Inft,.".

3.

W apei X zmienia siC( brzmienie pkt 2:
,,2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 07 wn:einia 2011 r. 0 godz. 9°'. (za termin
zlozenia oferty przyjmuje siC( termin wplyniC(cia oferty do Zamawiajft,cego).";
Wprowadza siC( w c:zpei X nowft, tresc pkt 2 w brzmieniu:
,,2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 16 wn:eAnia 2011 r. 0 godz. 900 • (za termin
zlozenia oferty przyjmuje si~ termin wplyni~cia oferty do Zamawiajft,cego)."

4.

Zmienia si~ brzmienie apei XIV:
"XIV. Otwarcie ofert odbC(dzie si~ w dniu 07 wneinia 2011 r. godz. 100D - bez udzialu
Wykonawc6w. "

Wprowadza sif( now~ tresc czPcl XIV w brzmieniu:
"XIV. Otwarcie ofert odbf(dzie sif( w dniu 16 wneAnia lOll r. godz. 10°0
Wykonawc6w." .

bez udzialu

Niniejsze pismo stanowi integraln~ CZf(sc .,Warunk6w przetargu".
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