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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207208-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Kurtki lotnicze
2021/S 080-207208

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 060-153129)

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: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl 
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 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – pasy żołnierskie i kurtki pilota

II.1.2) Główny kod CPV
18132100 Kurtki lotnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – pasy żołnierskie i 
kurtki pilota. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
— zadanie nr 1 – pas żołnierski,
— zadanie nr 2 – kurtka pilota.
W ramach umowy Wykonawca będzie obowiązany do dostarczenia przedmiotów zamówienia do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego.
Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w odpowiedniej wojskowej 
dokumentacji techniczno-technologicznej (WDTT):
— 957/MON (dotyczy zadania nr 1),
— 643A/MON (dotyczy zadania nr 2).
System zarządzania jakością wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015. 
Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z 
AQAP 2110 wydanie D wersja 1.
Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi zgodnie z 
postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych 
określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony 
narodowej (Dz.U. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. 
Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych
www.gs1.org i www.gs1pl.org.
Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: 30 dni od podpisania umowy.
Zakończenie: 30.11.2021.

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

21/04/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 060-153129

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 405 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp w 
zakresie:
— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
— art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
— art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
— art. 405 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 
r. poz 1170),
— art. 109 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp odnośnie do ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
— art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp,
— art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp odnośnie do ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
— art. 109 ust 1 pkt 8 do 10 ustawy Pzp.
Oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i spełnianiu kryteriów selekcji.
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 405 ust. 1 (tylko w zakresie art. 108 
ust 1 pkt 1, 2 i 4) oraz art. 405 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (pkt. 5 tylko w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz 
pkt 3, ustawy Pzp), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 
albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
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Powinno być:
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
określone zostały w pkt 6 ppkt 6.1 opisu sposobu przygotowania wniosku dostępnego na stronie prowadzonego 
postępowania.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku:
Uwaga
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o którym mowa w:
1) lit. b), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 
pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem);
2)zamiast zaświadczenia, o którym mowa pod lit. d, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa 
w lit. e, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
(wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy.
Powinno być:
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
określone zostały w pkt 6 ppkt 6.1 opisu sposobu przygotowania wniosku dostępnego na stronie prowadzonego 
postępowania.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku:
f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed 
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych podmiotowych środków 
dowodowych składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie 
opisanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
g) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
h) jeżeli Wykonawca będzie polegał na sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznej lub 
zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 
do wniosku zobowiązany jest dołączyć zobowiązania podmiotów udostępniającego zasoby do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy o których mowa w pkt 2 lit od a) do 
e) (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z lit. a) powinno dotyczyć tylko braku podstaw do 
wykluczenia);
Powinno być:
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
określone zostały w pkt 6 ppkt 6.1 opisu sposobu przygotowania wniosku dostępnego na stronie prowadzonego 
postępowania.
Numer sekcji: IV.3.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 27/04/2021
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 08:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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