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Dotyczy: postepowania nr DZSZI14IVI-9IUZIPRZIZI2010.

Informuj e, ze w odpowiedzi na wystapienie jednego z uczestnik6w postepowania
nr DZSZ/I4NI-9IUZIPRZ/Z/2010, zmianie ulegaja nastepujace zapisy dokumentacji
przetargowej :
1. W Warunkach Przetargu:
1) w Czesci II pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) do 31.10.2010 r. dla - zestawu ladunk6w pirotechnicznych MBEU 100021 ;
- zestawu ladunk6w pirotechnicznych MBEU 112475 ."
2) w Czesci VII pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3 W zakresie potwierdzenia spelnienia wymagan okreslonych w cz. V ust. 1 pkt 2
Wykonawca zobowiazany jest zlozyc w ofercie dokumenty potwierdzajace wdrozenie
systemu zapewnienia jakosci, w szczegolnosci AQAP 2130 lub PN-EN ISO 9001."
3) w Czesci IX pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2 Termin skladania ofert uplywa w dniu 15.04.2010 r. 0 godz. 09.00."
2. We wzorze umowy:
1) w § 6 preambula ust. 5 i pkt 1 otrzymuja brzmienie:
,,5. Klauzula jakosciowa na lotnicze srodki bojowe typu: zestaw ladunkow
pirotechnicznych MBEU 100021 i zestaw ladunkow pirotechnicznych MBEU 112475 :
1) System zarzadzania jakoscia WYKONAWCY spelnia wymagania AQAP 2130 lub
PN-EN ISO 9001."
2) w § 6 dodaje sie nowy ust. Sa 0 brzmieniu:
" Sa. Klauzula jakosciowa na lotnicze srodki bojowe typu: pironab6j PK-4-1, pironab6j
PK-21FL i zapalnik lotniczyTM-24B:

1) Przedmiotowe wyroby pcdlegaja nadzorowi jakosci w formie odbioru wojskowego

realizowanego przez RPW;
2) WYKONAWCA dostarczy do RPW kopie umowy, specyfikacje techniczne wyrob6w
i/lub dokumenty potwierdzajace zgodnosc dostarczanych wyrob6w z wymaganiami
umowy (np. Swiadectwa jakosci, metryki lub paszporty wystawione przez
producenta wyrob6w - potwierdzone przez przedstawiciela wojskowego kraju
producenta), niezbedne do realizacji odbioru technicznego;
3) WYKONAWCA dostarczy przedmiotowe wyroby z .Protokolem odbioru
technicznego" wystawionym na podstawie dostarczonej dokumentacji producenta
wyrob6w, 0 kt6rej mowa w pkt. 2 i podpisanym przez WYKONA WC~ oraz RPW,
jako potwierdzenie spelnienia wymagaiJ. jakosciowych specyfikacji technicznej oraz
Deklaracja OiB i karta gwarancyjna, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 2;
4) W zakresie odstepstw od poszczeg6lnych wymagaiJ. jakosciowych, nie wplywajacych
znaczaco na ich obnizenie oraz zmiane ceny za wyroby, na wniosek WYKONAWCY
zaopiniowany przez RPW, ostateczna decyzje podejmuje ZAMAWIAJJ\CY
w uzgodnieniu z GESTOREM
5) Koszty procesu nadzorowania jakosci pokrywa WYKONAWCA."
Pozostale zapisy Warunk6w Przetargu pozostaja bez zmian.
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