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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231388-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Mundury wojskowe
2022/S 085-231388

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-219834)

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

Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8960004952
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin OLECHNO
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261651080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: MUNDUR POLOWY TROPIKALNY 
WZÓR 124T/MON W LATACH 2022 – 2023 (nr sprawy MAT/107/OiB/ES/2022)

II.1.2) Główny kod CPV
35811300 Mundury wojskowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: 
MUNDUR POLOWY TROPIKALNY WZÓR 124T/MON
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie 
przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-219834

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmawiający dodaje w Sekcji III.2.1) Sytuacja podmiotowa ogłoszenia kolejny pkt 5 o następującej treści:
5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający wykluczy:
- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w 
postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego;
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
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