2 OKRĘGOWE WARSZTATY TECHNICZNE
w JASTRZĘBIU
46 - 100 N a m y s ł ó w, s k r. p o c z t. 1 0 6
telefon, fax: (071) 76 62 900, 76 62 146
Kierownik Sekcji Produkcji –Z-ca Kierownika OWT - 662 194

Kierownik 2 OWT - 662 137

Szef Logistyki- 662 151

http://www. jw2owt.pl

jw2owt@interia.pl

Jastrzębie, dn. 07.06.2011 r.

Fax. 022 613 22 20

FAX. (015) 813 41 2
)
Dotyczy: postępowania na dostawę futerałów udowych do pistoletów Wist-94, P-83, PM-98; ładownic na
magazynki do PM-98; ładownic na magazynki do 7,62 mm kbk AK i pasów nośnych do 7,62 mm
kbk AK , nr sprawy 97/Uzbr/2011.

W odpowiedzi na pisma Wykonawców oraz działając w oparciu o zapisy pkt. XVII.1 Warunków przetargu informuję, że dopuszczam możliwość składania ofert częściowych dla nw. zadań:

I.

Zadanie 1 – Futerały udowe wraz z ładownicą do PM - 98 - poz. 1÷5 Wykazu Asortymentowo – Ilościowego

II.

Zadanie 2 – pasy nośne wraz z futerałami na magazynki do kbk AK - poz. 6÷7 Wykazu
Asortymentowo – Ilościowego

W związku z powyższym zmieniam Dział XI Warunków przetargu następująco:

XI. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od terminu
złożenia ofert.
2. Wadium w wysokości :

1)

Zadanie 1 – 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)

2)

Zadanie 2 – 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Przystępujący do przetargu ustanawia zabezpieczenie jego zapłaty w formie pieniądza, poręczenia
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 składać w: siedzibie Zamawiającego / Kancelaria Jawna/
bud. nr 4 pok. nr 19 przed upływem terminu składania ofert tj. 21.06.2011 r. do godz. 12.00.
6. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w art. 704 Kodeksu cywilnego.
Jednocześnie informuję, że przesuwam termin składania ofert w ww. postępowaniu
do dnia 21.06.2011 r. do godz. 12.00., natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2011 r.
o godz. 12.15.
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