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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowy numer 

identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2, 00-908  Warszawa, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks 

+48261839723.  

Adres strony internetowej (url): www.wat.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych kulochwytów, 

dostosowanych do bezpiecznego zatrzymania wystrzelonych z 8,6 mm karabinu wyborowego 

Alex-338 lub luf balistycznych, pocisków naboju .338 Lapua Magnum o masie 16,4 g (253 

gr) typu API (API526), o masie16,4 g (253 gr) typu AP (AP485) i o masie 19,4 g (300 gr) 

typu AP (AP529) wg oznaczeń katalogu producenta NAMMO, 5. edycja z 2018 r.: 1) 

kulochwyt 4-segmentowy; 2) kulochwyt 2-segmentowy; 3) transport, instalacja i szkolenie; 4) 

dokumentacja techniczno-eksploatacyjna kulochwytów. 2.Wykaz opisu technicznego i 

ilościowego przedmiotu zamówienia zawierają: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

i „Wymagania konstrukcyjno-użytkowe” stanowiące odpowiednio, załączniki nr 3 i nr 3A do 

SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych 

kulochwytów, dostosowanych do bezpiecznego zatrzymania wystrzelonych z 8,6 mm 

karabinu wyborowego Alex-338 lub luf balistycznych, pocisków naboju .338 Lapua Magnum 

o masie 16,4 g (253 gr) typu API (API526), o masie16,4 g (253 gr) typu AP (AP485) i o 

masie 19,4 g (300 gr) typu AP (AP529) wg oznaczeń katalogu producenta NAMMO, 5. 

edycja z 2018 r.: 1) kulochwyt 4-segmentowy; 2) kulochwyt 2-segmentowy; 3) transport, 

instalacja i szkolenie; 4) dokumentacja techniczno-eksploatacyjna kulochwytów. 5) Projekty 

kulochwytów 2.Wykaz opisu technicznego i ilościowego przedmiotu zamówienia zawierają: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i „Wymagania konstrukcyjno-użytkowe” 

stanowiące odpowiednio, załączniki nr 3 i nr 3A do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków. Zamawiający 

wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku 

jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 3 

dostawy obejmujące swym zakresem projekt, wykonanie i montaż strzelnic kulowych 

krytych, w których integralnych elementem zadania były kulochwyty umożliwiające 

bezpieczne zatrzymanie pocisków o energii co najmniej od 1700 do 5000 J lub wyższej, w 



tym standardowych pocisków nabojów 7,62x51 mm NATO, 7,62x54R mm, 5,56x45 mm i 

7,62x39 mm wz. 43, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 

do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dosta¬wy te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dopuści także 

realizowane lub zrealizowane przedmioty zamówienia, obejmujące wykonanie tylko 

kulochwytów spełniających warunki określone w pkt c.  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków. 

Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie 

warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co 

najmniej 3 dostawy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda lub co najmniej 

jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem 

projekt, wykonanie i montaż kulochwytów umożliwiających bezpieczne zatrzymanie 

pocisków o energii co najmniej od 1700J, w tym standardowych pocisków nabojów 7,62x51 

mm NATO, 7,62x54R mm, 5,56x45 mm i 7,62x39 mm wz. 43 oraz załączy dowody 

określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

  
 


