Warszawa, d'!:!1l:.2011 r.

INSPEKTORAT UZBROJENIA
Nr x/ .f f~W11

19 LIP 2011
Wg. rozdzielnika.

dotyczy: postepowania na dostawe helmow bojowych przystosowanych do wykonywania skokow
spadochronowych

Na podstawie § 28 ust. 1 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu
zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzet wojskowy, stanowiacych
zalacznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie
zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzet wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179 z pozn, zm.), Inspektorat Uzbrojenia,
jako Zamawiajacy w prowadzonym postepowaniu nr IU/392/X-39/UZ/PRZ/DOS/K/2011
na dostawe helmow bojowych przystosowanych do wykonywania skok6w spadochronowych biorac
pod uwage pytania Oferent6w oraz opinie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
w zakresie czasu niezbednego do przeprowadzenia badan starzeniowych okreslonych w pkt. 6.6.1,
6.6.2 i 6.6.3 WZTT stanowiacych zalacznik nr 1 do Warunk6w przetargu (pismo WITU nr wych.
1778/N-11 z dnia 18.06.2011 r.), zmienia tresc Warunk6w przetargu w przedmiotowym zakresie.
W zwiazku z powyzszyrn wprowadza sie nastepujace zmiany do Warunk6w przetargu:
1. Zapis zawarty w zalaczniku 9 do Warunk6w przetargu przyjrnuje brzmienie:

Wyszczegolnione powyzej parametry oraz cechy wyrobu stanowiq integralnq czesc " Formularza
ofertowego ".
Wpisane przez Wykonawce parametry musza bye potwierdzone wynikami badan akredytowanej
jednostki badawczo-rozwojowej lub certyfikujqcej, za wyjqtkiem parametrow okreslonych
w pkt. 6.6.1, 6.6.2 i 6.6.3 .
W przypadku deklaracji spelnienia wymagan pkt.
6.1.1.2 i 6.1.1.3 Wykonawca
na potwierdzenie przedstawi wyniki badan akredytowanej jednostki badawczo-rozwojowej
lub certyfikujqcej.
2. § 6 ust. 1 Wzoru umowy stanowiacej zalacznik nr 8 do Warunk6w przetargu przyjrnuje
brzmienie:
.. 1. Dostarczone wyroby musza spelniac wymagania okreslone w niniejszej umowie, w
szczegolnosci we Wstepnycli Zalozeniach Taktyczno-Technicznych, stanowiqcych zalqcznik nr
1 do umowy.
1) warunkiem realizacji dostawy wyrobOw jest dostarczenie przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajqcego na 14 dni przed planowanym terminem dostawy, nie p6iniej jednak nit
do dnia 31.10.2011 r., wynik6w badan wykonanych przez akredytowanq jednostke
badawczo-rozwojowa lub certyfikujqcq, potwierdzajqcych posiadanie przez wyrob cech
okreslonych w pkt. 6. 6.1, 6.6.2 i 6.6.3 WZTT stanowiqcych zalqcznik nr 1 do umowy;
2) w przypadku przedstawienia wyrobu do odbioru jakasciowo-llosciowego bez wskazanych
w pkt. 1 wyn ikow badan, RPW wstrzyma sie z dokonaniem odbioru do czasu przedstawienia
przez Wykonawce przedmiotowych dokumentow. "
2. § 14 Wzoru umowy stanowiacej zalacznik nr 8 do Warunk6w przetargu przyjmuje brzmienie:

"I. W przypadku uchybienia ostatecznego terminu realizacji umowy, 0 ktorym mowa w § 3 przez
Wykonawcr:., lub niespelnienia warunk6w okreslonych w § 9 ust. 2, Zamawiajqcemu przysluguje
prawo jednostronnego odstqpienia od umoyry bqdz jej czesci i naliczenia kar umownych,

przewidzianych w §12. Odstqpienie od umowy nastqpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu
jej wykonania.
2. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wynikOw badan, 0 ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1,
ZamawiajqcyI!~Jgpj.~d umowy i naliczy kary umowne, przewidziane w § 12. Odstqpienie od umowy
nastapi bez wyznaczenia dodatkowego terminujej wykonania.
3. W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie calosci umowy tub
jej czesci nie lezy w interesie Sil Zbrojnych, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili
jej zawarcia, Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy lub jej czesci w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych o kolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
mote zqdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowYJ 0 ktorym
mowa w ust. 4 bez prawa dochodzenia od Zamawiajqcego jakiejkolwiek innej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, zrzekajqc sie wszelkich pozostalych roszczen.
4. Odstqpienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.
5. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajqcego od calosci tub czesci umowy, 0 ktorym mowa w
ust. 3 z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca mote zqdac od Zamawiajqcego
zwrotu poniesionych kosztow dostaw i uslug przeznaczonych na realizacje umowy pod warunkiem,
ie Wykonawca wykaze w terminie 7 dni od dnia zlozenia oswiadczenia, 0 ktorym mowa w ust. 4, ze
poniosl je tub zakupil przed otrzymaniem oswiadczenia Zamawiajqcego i byly one dedykowane do
wykonania umowy lub jej czesci. "
Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje termin skladania ofert okreslony w czesci X pkt. 2

Warunk6w przetargu, wyznaczony na dzien 22.07.2011 r. i wyznacza nowy termin na dzien
27.07.2011 r.
W zwiazku z powyzszym Zarnawiajacy anuluje dotychczasowa tresc czesci X, pkt. 2 oraz
czesci XIII Warunk6w przetargu a w to miejsce wprowadza zapisy:
- czesci X, pkt. 2 przyjrnuje brzmienie:

,,2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 271ipca 2011 r: 0 godz: 9.00 (ZQ termin zlozenia
oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do Zamawiajqcego). "
- czesci XIII przyjmuje brzmienie:
.i Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 27 lipca 2011 r. godz. 10.00 bez udzialu
Wykonawc6w. "

Niniejsze zmiany stanowia integralna cz~sc Warunk6w przetargu.
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