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FAX. 56 699 40 13

)
Dotyczy: zmiana terminu oraz sposobu składania ofert w postępowaniu na dostawę części
zamiennych do uzbrojenia-poszycia kamizelek kuloodpornych typ KLV, OLV, UKO,
nr sprawy 30/Uzbr/2011.

W odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców oraz działając w oparciu o zapisy
pkt. XVII.1 Warunków przetargu na dostawę części zamiennych do uzbrojenia
– poszycia kamizelek kuloodpornych typ KLV, OLV, UKO., nr sprawy 30/Uzbr/2011. informuję,
że dopuszczam możliwośd składania ofert częściowych dla nw. zadao :
I.

Zadanie 1 – poszycia kamizelek KLV - poz. 1÷3 Wykazu Asortymentowo – Ilościowego

II.

Zadanie 2 – poszycia kamizelek OLV - poz. 4÷6 Wykazu Asortymentowo – Ilościowego

III.

Zadanie 3 – poszycia kamizelek UKO - poz. 7÷9 Wykazu Asortymentowo – Ilościowego

W związku z powyższym zmieniam Dział XI oraz Dział XVI pkt. 2 Warunków przetargu na
następujące:
XI. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieśd wadium na termin związania ofertą, tj. 14 dni, licząc od terminu
złożenia ofert.
2. Wadium w wysokości :

1)

Zadanie 1 – 6 500,00 zł. (słownie: sześd tysięcy piędset 00/100 zł)

2)

Zadanie 2 – 3 200,00 zł. (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 zł)

3)

Zadanie 3 – 4 500,00 zł. (słownie: cztery tysiące piędset 00/100 zł)

należy wnieśd przed upływem terminu składania ofert.

3. Przystępujący do przetargu ustanawia zabezpieczenie jego zapłaty w formie pieniądza, porę-

czenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Wadium w formie pieniądza Wykonawca wpłaca przelewem na nw. rachunek bankowy:
85 1010 1401 0010 3613 9120 0000
5. Wadium w formie bezgotówkowej należy składad w: siedzibie Zamawiającego / Kancelaria
Jawna/ bud. nr 4 pok. nr 19 przed upływem terminu składania ofert tj. 31.03.2011 r. do godz.
12.00.
6. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w art. 704 Kodeksu cywilnego.
XVI. Warunki jakie muszą zostad spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości :

1)

Zadanie 1 – 26 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześd tysięcy 00/100 zł)

2)

Zadanie 2 – 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł)

3)

Zadanie 3 – 18 000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 zł)
Jednocześnie informuję, że przesuwam termin składania ofert w ww. postępowaniu

do dnia 31.03.2011 r. do godz. 12.00., natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu
31.03.2011 r. o godz. 12.15.
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