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Dotyczy: postępowania nr IU/424/VI-2 Oi”UZ/PRZ!DOS/K/20]].

Informuję, że na podstawie zapisów Części XIX ust. 1 warunków przetargu
Zamawiający wprowadza następuj ące zmiany w ich treści:
1. Część I ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostarczane wyroby powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną ich
producenta, a ponadto spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe
i eksploatacyjne określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniej szych warunków przetargu, oraz we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych wraz z Aneksem nr 1 (WZTT), załączonych do wzoru umowy.”
2. Do wzoru umowy dodany zostaje załącznik nr 2 „Aneks nr 1 do Wstępnych Zalożeń
Taktyczno-Technicznych na nabój rakietowy oświetlający o zasięgu do 1 000 m”, o
treści jak załącznik do niniejszego pisma.
Pozostałe zapisy warunków przetargu pozostają bez zmian.
Załącznik 1 na 2 stronach.
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ANEKS nr I
DO WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNO-TECHNICZNYCH
NA
NABÓJ RAKIETOWY OŚWIETLAJĄCY
O ZASIĘGU DO 1000 m
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Aneks nr 1 do WZTT na NABÓJ RAKIETOWY OŚWLETŁAJĄCY..

Do treści WZTT na nabój rakietowy oświetlający o zasięgu do

1000 m,

zatwierdzonych przez Szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych DWLąd. w dniu
13.10.2010 r., %yprowadza się poniższe zmiany:
1) pkt. 5.7.4 o treści:
„5.7.4. Długość naboju powinna być nie większa niż 350 mm ±20 mm.”,
otrzymuje brzmienie:
„,5.7.4. Długość naboju powinna być nic większa niż 350 mm

±

30 mm.”.

2) pkt 5.7.5 o treści:
‚„S.7.5. Zapłonnik naboju powinien być typu tarciowego. Dopuszcza się opcjonalnie
zapłonnik indukcyjny lub piezoelektryczny.”.
otrzymuje brzmienie:
„5.7.5. Zapłonnik naboju powinien być typu tarciowego. Dopuszcza się opcjonalnie
zapłonnik indukcyjny, piezoelektryczny lub spłonkowy.”.
Pozostałe zapisy WZTT pozostają bez zmian.

SZĘF
INSPEKTORATI UZBROJENIA

wz. mgr inż. L

li ŁĄCZYŃSKI

Str. 2 I 2

4

