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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-mail: e.polak@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261137872
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa technicznych środków materiałowych do 23 mm armat przeciwlotniczych ZU-23-2 (odmiany)

II.1.2) Główny kod CPV
35340000 Części broni palnej i amunicja

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do 23 mm armat przeciwlotniczych 
ZU-23-2 (odmiany). Wykaz wyrobów zawiera załącznik nr 7 do opisu sposobu przygotowania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: jw4228
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-003405
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-022418
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2022

mailto:e.polak@ron.mil.pl
http://www.3rblog.wp.mil.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22418-2022:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja podmiotowa
Zamiast:
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13.06.2019r. o 
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020, poz. 1545
z późn. zm. ) - zakres Rozporządzenie RM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów 
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (DZ. U. 2019, poz. 1888), 
Załącznik nr 1, część III Rodzaje broni Amunicji –BA pkt 1-9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia i zrealizuje on dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania 
zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy pzp (pkt. 5 tylko w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 13.06.2019r. o 
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020, poz. 1545
z późn. zm. ) - zakres Rozporządzenie RM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów 
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (DZ. U. 2019, poz. 1888), 
Załącznik nr 1, część III Rodzaje broni Amunicji –BA pkt 1-9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności 
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gospodarczej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia i zrealizuje on dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3 Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu zostały 
określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
4. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia), winien wskazać w swojej ofercie (na drugim etapie postępowania) czy wykona 
zamówienie osobiście czy też z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w 
ofercie Wykonawca będzie obowiązany określić nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres 
podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał wraz z 
określeniem, jaki to będzie % realizacji zamówienia).
5 .Inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie postępowania:
a) oświadczenie, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2131, 
wydanie C, wersja 1.
6. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.
a)w przypadku formy pisemnej - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków – kancelaria jawna.
b)w przypadku formy elektronicznej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami za pośrednictwem 
Formularza składania wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Zgodnie z art. 257 ustawy pzp Zamawiające może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia nie zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania 
zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy pzp (pkt. 5 tylko w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
2 Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu zostały 
określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
3. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia), winien wskazać w swojej ofercie (na drugim etapie postępowania) czy wykona 
zamówienie osobiście czy też z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w 
ofercie Wykonawca będzie obowiązany określić nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres 

www.platformazakupowa.pl
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podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał wraz z 
określeniem, jaki to będzie % realizacji zamówienia).
4 .Inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie postępowania:
a) oświadczenie, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2131, 
wydanie C, wersja 1.
5. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.
a)w przypadku formy pisemnej - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków – kancelaria jawna.
b)w przypadku formy elektronicznej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami za pośrednictwem 
Formularza składania wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
6. Zgodnie z art. 257 ustawy pzp Zamawiające może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia nie zostały mu przyznane.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

www.platformazakupowa.pl

