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ul. Kr61ewska 1/7

00-909 Warszawa

Wedlug rozdzielnika

Dotyczy: postepowania nr IUI4241V1-20/UZlPRZlDOSIK/2011.

Informuie, ze do Inspektoratu Uzbrojenia wplynely pytania od uczestnik6w
postepowania nr IU/424NI-201uZIPRZIDOS1KI2011 na dostawe naboj6w rakietowych
oswietlajacych 0 zasiegu do 1 000 m, na ktore niniejszym udzielam odpowiedzi:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc dostarczenia w latach 2011-2012
wyrobow w ilosciach innych, niz okreslone w Czesci lust. 1 pkt I i 2
warunk6w przetargu?
Odpowiedz: Zgodnie ze stanowiskiem Gestora UiSW, Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci dostawy wyrob6w w ilosciach i latach innych, niz okreslone
w warunkach przetargu.
Pytanie nr 2: Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe wyrob6w z inna, niz okreslona
w warunkach przetargu (pkt 5.7.5 WZTT), konstrukcja zaplonnika,
tj. z systemem splonkowym uruchamianym przez mechanizm obrotowy,
zgodnym ze STANAG 4497?
Odpowiedi: Zgodnie ze stanowiskiem Gestora UiSW, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
dostawy wyrob6w z ww. konstrukcja zaplonnika,
UWAGA: Powyzsze skutkowac bedzie zmiana wanmk6w przetargu, w zakresie
pkt 5.7.5 WZTT, 0 kt6rej uczestnicy postepowania poinfonnowani zostana
po zakonczeniu przez Zamawiajacego wymaganej procedury modyfikacji
WZTT.
Wobec powyzszego informuje, ze na podstawie zapisow Czesci XIX ust. 1 warunkow
przetargu Zamawiajacy wprowadza nastepujaca zmiane w ich tresci:
Cz~sc IX ust, 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. rennin skladania ofert uplywa w dniu 18.08.2011 r, 0 godz. 09.00."
Pozostale zapisy warunk6w przetargu pozostaja bez zrnian.
Jednoczesnie informuje, ze zmianie podlega zapis pkt. 8 ogloszenia, kt6ry otrzymuje

brzmienie:
,,8. Oferte, w formie pisemnej, nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego do dnia 18.08.2011 r,
do godz. 9.00.",
oraz zapis pkt . 4 w czesci .Jnformacje 0 procedurze" W ogloszeniu skierowanym do EDA, kt6ry
otrzymuje brzmienie:
,,4. Termin zlozenia ofert: 18.08.2011 r, godz. 9.00".
Pozostale zapisy tresci ww. ogloszen pozosteja bez zmian.
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