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Warszawa, dnia 25.07.2022 r.                                                                                                             

 

 

ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym standardzie 

wyposażenia, numer D/134/2022  

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna informuje, 

że w postępowaniu na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym standardzie 

wyposażenia dokonał następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział IV, pkt. 1, jest: 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zostało 

wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni 

kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), jednak nie później niż do dnia 

30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane 

nie później niż do dnia 30.11.2022 r.  

 

  Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zadania  

nr 1 zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni 

kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), jednak nie później niż do dnia 

15.12.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości gwarantowanych zadania  

nr 2 i 3 zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni 

kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy), jednak nie później niż do dnia 

30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej). 
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Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie ilości opcjonalnych zostało wykonane 

nie później niż do dnia 15.12.2022 r.  

2) W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XI, pkt. 1, jest: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

tj. do dnia 29.10.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP). 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

tj. do dnia 05.11.2022 roku (art. 220 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP). 

3) W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XIII, pkt. 1, jest: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 01.08.2022  r. do godz. 07:30. 

Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog plik pn. Instrukcja 

składania oferty dla Wykonawcy.   

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 08:00. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 08.08.2022  r. do godz. 09:30. 

Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog plik pn. Instrukcja 

składania oferty dla Wykonawcy.   

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2022 r. o godz. 10:00. 

4) W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XV, pkt. 1.2, jest: 

1.2 termin realizacji zamówienia gwarantowanego (Tr) = 15%. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia gwarantowanego w terminie 

wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia 

umowy), jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który  

z ww. terminów upływa wcześniej). 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1.2 termin realizacji zamówienia gwarantowanego (Tr) = 15%. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia gwarantowanego w terminie 

wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia 

umowy), jednak nie później niż do dnia: 

- 15.12.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej) – w zakresie 

zadania nr 1 

- 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upływa wcześniej) – w zakresie 

zadań nr 2 i 3 

5) W załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy, § 3 jest: 

Przedmiot Umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego należy dostarczyć do Odbiorcy w 

terminie ……… dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż  

do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej). Termin 

realizacji zamówienia opcjonalnego: 30.11.2022 r.   

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Przedmiot Umowy w zakresie zadania nr 1 należy dostarczyć do Odbiorcy w terminie ……… 

dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022 r. (w 

zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej). 

Przedmiot Umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego dla zadania nr 2 oraz 3 należy 

dostarczyć do Odbiorcy w terminie ……… dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, 

jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r. (w zależności od tego, który z w/w terminów 

upłynie wcześniej). 

Termin realizacji zamówienia opcjonalnego dla zadania nr 2 oraz 3: 15.12.2022 r 

6) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika poprzez jego anulowanie i zastąpienie go 

załącznikiem nr 1 (po zmianie z dnia 25.07.2022 r.) 

7) Załącznik nr 3 do SWZ – wzór formularza oferty 

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika poprzez jego anulowanie i zastąpienie go 

załącznikiem nr 3 (po zmianie z dnia 25.07.2022 r.) 
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W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć 

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog 

w terminie do dnia: 08.08.2022 r. do godz. 09:30.  

 

                 KOMENDANT 

               /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 


