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                                                                                       Warszawa, dnia 30.10.2019 r. 

 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/152/2019 

 

 
            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę samochodów ciężarowo-

osobowych ogólnego przeznaczenia w latach 2020-2022, dokonuje następującej 

zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X,  

pkt. 6, jest: 

6. Kanapa tylna musi być dzielona i być wyposażona w zagłówki dla wszystkich 

pasażerów na niej siedzących. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

6. Kanapa tylna musi być wyposażona w zagłówki dla wszystkich pasażerów na niej 

siedzących.                                          

2) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X,  

pkt. 2, jest: 

2. W przedziale pasażerskim muszą znajdować się schowki na rzeczy osobiste 

kierowcy w tym minimum jeden zamykany schowek na dokumenty zamykany na 

kluczyk. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. W przedziale pasażerskim muszą znajdować się schowki na rzeczy osobiste 

kierowcy w tym minimum jeden zamykany schowek na dokumenty. 
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3) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X,  

pkt. 5, jest: 

5. Fotel kierowcy i pasażera  musi posiadać możliwość regulacji poziomej (oddalenia 

od koła kierownicy), pionowej (wysokość siedziska) oraz pochylenia oparcia. 

Ponadto, musi być wyposażony w zagłówek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z 

regulacją wysokości jego mocowania . 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

5. Fotel kierowcy i pasażera  musi posiadać możliwość regulacji poziomej (oddalenia 

od koła kierownicy), pionowej (wysokość siedziska) (minimum fotel kierowcy) 

oraz pochylenia oparcia. Ponadto, musi być wyposażony w zagłówek, 3-punktowe 

pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości jego mocowania lub inny system 

dostosowania położenia pasów bezpieczeństwa do wzrostu kierowcy. 

4) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część VIII,  

pkt. 1 lit d), jest: 

d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon, z zachowaniem zasady montażu opon 

wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu ; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon lub przebieg 60 tys. km, z 

zachowaniem zasady montażu opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu ; 

5) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X,  

pkt. 13 jest: 

13. Wykonawca powinien zapewnić miejsce w kabinie do przewożenia radiostacji o 

wymiarach 350 mm x 150 mm. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

13. Wykonawca powinien zapewnić miejsce w kabinie do przewożenia radiostacji o 

wymiarach: 

- szerokość: 350 mm; 

- wysokość: 150 mm 
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- głębokość: 200 mm. 

6) Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, § 6, ust. 5 lit. d jest: 

d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon, z zachowaniem zasady montażu opon 

wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

d) minimum 36 miesięcy na eksploatację opon lub przebieg 60 tys. km, z 

zachowaniem zasady montażu opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu; 

7) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część II,  

pkt. 4 jest: 

4. Pojazdy muszą być przystosowane do ewentualnego zasilania paliwem do 

turbinowych silników lotniczych zgodnym z NO-91-A258-2:2011 Materiały pędne i 

smary. Paliwo do turbinowych silników lotniczych. Część 2: Paliwo kod NATO F-34. 

Przyjmuje się za wystarczające przedstawienie przez wykonawcę pisemnego 

potwierdzenia o przystosowaniu pojazdów do ewentualnego zasilania paliwem F-34. 

Jeżeli producent pojazdów uzależnia możliwość ewentualnego zasilania ww. paliwem 

do turbinowych silników lotniczych od spełnienia określonych wymagań lub od 

określonego sposobu postępowania (zarówno ze strony producenta jak i ze strony 

użytkownika), to należy je wcześniej uzgodnić z SSCz.-Sam. IWsp SZ, tylko i 

wyłącznie poprzez Zamawiającego, przed złożeniem oferty. Koszty zawiązane z 

ewentualnym przystosowaniem pojazdów do zasilania ww. paliwem  ponosi 

wykonawca umowy. Powyższe wymagania (sposób postępowania) muszą być zawarte 

w instrukcji obsługiwania lub użytkowania pojazdów oraz muszą znajdować się w 

widocznym miejscu (np. naklejka, tabliczka) wewnątrz kabiny każdego z pojazdów. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4. Pojazdy muszą być przystosowane do ewentualnego zasilania paliwem do 

turbinowych silników lotniczych zgodnym z NO-91-A258-2:2011 Materiały pędne i 

smary. Paliwo do turbinowych silników lotniczych. Część 2: Paliwo kod NATO F-34. 

Przyjmuje się za wystarczające przedstawienie przez wykonawcę pisemnego 

potwierdzenia o przystosowaniu pojazdów do ewentualnego zasilania paliwem F-34. 
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Jeżeli producent pojazdów uzależnia możliwość ewentualnego zasilania ww. paliwem 

do turbinowych silników lotniczych od spełnienia określonych wymagań lub od 

określonego sposobu postępowania (zarówno ze strony producenta jak i ze strony 

użytkownika), to należy je wcześniej uzgodnić z SSCz.-Sam. IWsp SZ, tylko i 

wyłącznie poprzez Zamawiającego, przed złożeniem oferty. Koszty zawiązane z 

ewentualnym przystosowaniem pojazdów do zasilania ww. paliwem  ponosi 

wykonawca umowy. Powyższe wymagania (sposób postępowania) muszą być zawarte 

w instrukcji obsługiwania lub użytkowania pojazdów oraz muszą znajdować się w 

widocznym miejscu (np. naklejka, tabliczka) wewnątrz kabiny każdego z pojazdów. 

W celu spełnienia wymogu dostosowania silnika pojazdu do ewentualnej 

możliwości zasilania paliwem F-34 Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania niewielkiej domieszki oleju silnikowego do paliwa F-34. 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny zostać określone w instrukcji 

użytkowania pojazdu. 

8) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część XIII,  

pkt. 2 jest: 

2. Nadwozie pomalowane lakierem matowym lub półmatowym w kolorze 

ciemnozielonym. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Nadwozie pomalowane lakierem matowym lub półmatowym w kolorze 

ciemnozielonym. W zakresie wnętrza pojazdu: elementy fabryczne karoserii, 

wykonane w kolorze ciemnozielonym z palety kolorów RAL (nie matowe) nie 

muszą być przemalowane. 

 

9) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część V, jest: 

4. Rodzaj i kolor lakieru nadwozia zostanie ustalony z SSCz.-Sam. IWsp SZ poprzez 

Zamawiającego z gamy kolorów dedykowanych dla danego modelu, 

przedstawionych przez wykonawcę przed podpisaniem umowy.  

5. Nadwozie pojazdów od strony wewnętrznej karoserii musi być pomalowane farbą 

zgodnie z kolorem karoserii. 

6. Elementy podwozia, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych  
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w kolorze czarnym nie muszą być przemalowywane. 

7. Pojazdy muszą być przystosowane do maskowania oświetlenia i stosowania 

urządzeń noktowizyjnych, zgodnie ze STANAG 4381 Blackout lighting systems 

for tactical land vehicles. (z ewentualnym uwzględnieniem wymagań normy 

WBN-84/0506-04 „Wyposażenie maskujące. Światła wojskowych pojazdów 

gąsienicowych. Ogólne wymagania.”) 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4. Nadwozie pojazdów musi być pomalowane farbą koloru zielonego spełniającą 

wymagania normy NO-80-A200:2014 „Farby specjalne do malowania 

maskującego. Wymagania i metody badań.”, lub farbą koloru ciemnozielonego  

z palety kolorów RAL, zgodnie z NO-10-A800:2007 Malowanie maskujące 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wymagania ogólne.” (rodzaj malowania – 

ochronne (MO) zgodnie z definicją zawartą w części 2 pkt. 2.1.1 oraz 

wymaganiami określonymi w części 2 pkt 2.4). Informacji na temat NO oraz same 

NO można uzyskać w WCNJiK (www.wcnjk.wp.mil.pl), szacunkowy koszt 2 zł za 

stronę. 

    Rodzaj i kolor lakieru nadwozia zostanie ustalony z SSCz.-Sam. IWsp SZ poprzez 

Zamawiającego z gamy kolorów dedykowanych dla danego modelu, 

przedstawionych przez wykonawcę przed podpisaniem umowy.  

5. Nadwozie pojazdów od strony wewnętrznej karoserii musi być pomalowane farbą 

zgodnie z kolorem karoserii. 

6. Elementy podwozia, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych  

w kolorze czarnym nie muszą być przemalowywane.  

7. Elementy takie jak oznakowanie marki, modelu, listwy podokienne (fabrycznie: 

srebrne i błyszczące) nie muszą być przemalowane. 

8. Pojazdy muszą być przystosowane do maskowania oświetlenia i stosowania 

urządzeń noktowizyjnych, zgodnie ze STANAG 4381 Blackout lighting systems 

for tactical land vehicles. (z ewentualnym uwzględnieniem wymagań normy 

WBN-84/0506-04 „Wyposażenie maskujące. Światła wojskowych pojazdów 

gąsienicowych. Ogólne wymagania.”) 



RBL-5 Strona 6 
 

10) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część XV, 

pkt. 1 jest: 

1. Pojazdy dostarczane w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej 

kompletacji. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z takich 

samych zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia planowanie, 

nadzór i zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania w 

jednostkach wojskowych. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Pojazdy dostarczane w danym roku, w ramach podpisanej umowy muszą być w 

jednakowej kompletacji. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z 

takich samych zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia 

planowanie, nadzór i zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania 

w jednostkach wojskowych. 

 

11) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część IX, 

pkt. 6 jest: 

b) pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone poza obrębem przestrzeni bagażowej 

w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

b) pełnowymiarowe koło zapasowe na obręczy ze stopów lekkich (dopuszcza się 

aluminiową felgę pomalowaną w kolorze srebrnym) umieszczone poza obrębem 

przestrzeni bagażowej w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie; 

 

12) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część IX, 

pkt. 13 jest: 

e) 5 (pięć) odblaskowych kamizelek ostrzegawczych koloru żółtego (rozmiar XXL); 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

e) 2 (dwie) odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru żółtego (rozmiar XXL); 
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13) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X, 

pkt. 13 jest: 

15. Tapicerka (rodzaj materiału i kolor) zostanie ustalona z SSCz.-Sam. IWsp SZ, 

poprzez Zamawiającego, z gamy minimum dwóch ofert zaproponowanych przez 

wykonawcę – przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

15. Tapicerka (rodzaj materiału i kolor) zostanie ustalona z SSCz.-Sam. IWsp SZ, 

poprzez Zamawiającego, z gamy minimum dwóch ofert zaproponowanych przez 

wykonawcę – przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy oferowana wersja 

pojazdu posiada tylko jeden wzór materiału w zakresie tapicerki oraz podłogi 

przedziału bagażowego, wykonawca musi przedstawić przed podpisaniem umowy 

pisemne potwierdzenie o możliwości zastosowania tylko i wyłącznie jednego 

rodzaju materiału. 

14) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część IX, 

pkt. 9 jest: 

9. Pojazdy muszą być wyposażone w system informujący o konieczności zapięcia 

pasów bezpieczeństwa. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

9. Pojazdy muszą być wyposażone w system informujący o konieczności zapięcia 

pasów bezpieczeństwa. Przez ww. zapis należy rozumieć wyposażenie pojazdów  

w system informujący o konieczności zapięcia pasów minimum dla kierowcy. 

Dopuszcza się samochody bez systemu informującego o konieczności zapięcia 

pasów przez pasażerów  w drugim rzędzie siedzeń.  

15) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, przypis 

dolny nr 12, jest: 

Przystosowanie pojazdu do stosowania urządzeń noktowizyjnych polega na 

wyposażeniu ich w dodatkowe gniazda 12 V (w standardzie gniazda 12 V do 

zapalniczki lub do podłączenia urządzeń elektrycznych), znajdujące się w obrębie 

kierowcy i pasażera siedzącego obok kierowcy. 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Przystosowanie pojazdu do stosowania urządzeń noktowizyjnych polega  

na wyposażeniu ich w dodatkowe gniazda 12 V (w standardzie gniazda 12 V  

do zapalniczki lub do podłączenia urządzeń elektrycznych), znajdujące się w obrębie 

kierowcy i pasażera siedzącego obok kierowcy. Minimalna moc gniazd wynosi  

150 W. 

16) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część IX, 

pkt. 17 jest: 

f) komputer pokładowy z funkcją „Check Control”; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

f) komputer pokładowy z funkcją „Check Control”; 

Zamawiający dopuszcza komputer pokładowy z funkcją „Check Control” z opisami  

w języku angielskim. W takim przypadku w Instrukcji Obsługiwania/Użytkowania 

pojazdu winno znaleźć się tłumaczenie komunikatów na język polski.  

17) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część X, 

pkt. 10 jest: 

10. W pojazdach musi się znajdować instalacja radiowa z minimum dwoma 

głośnikami i radioodtwarzaczem CD/MP3 z gniazdem USB lub z gniazdem iPod, 

dopuszcza się do zaoferowania pojazdy wyposażone w fabryczne radio RDS z 

wejściem USB i AUX oraz portem na kartę SD i obsługą plików MP3 z Bluetooth z 

odtwarzaczem lub bez odtwarzacza CD. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

10. W pojazdach musi się znajdować instalacja radiowa z minimum dwoma 

głośnikami i radioodtwarzaczem CD/MP3 z gniazdem USB lub z gniazdem iPod, 

dopuszcza się do zaoferowania pojazdy wyposażone w fabryczne radio RDS z 

wejściem USB i AUX oraz portem na kartę SD i obsługą plików MP3 z Bluetooth z 

odtwarzaczem lub bez odtwarzacza CD. Zamawiający dopuszcza samochody 

wyposażone w radio fabryczne RDS (z czteroma głośnikami) z obsługą MP3 oraz 

wejściami: USB, AUX , ( iPod podłączany przez USB). 
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18) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część I, pkt. 

2 lit. g jest: 

G. katalog części zamiennych spełniający poniższe wymagania: 

- opracowany w języku polskim,  

- umożliwiający wyszukiwanie części zamiennych wg. grup (zespołów 

funkcjonalnych pojazdu) oraz numerów katalogowych, 

- zawierający dane dotyczące akumulatorów, kół pojazdu i ogumienia, 

- zawierający rysunki, numery katalogowe części zamiennych pojazdu  

oraz ich NSN (NATO Stock Number) (dla wyrobów już skodyfikowanych zgodnie z 

systemem kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System); 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

G. katalog części zamiennych spełniający poniższe wymagania: 

- opracowany w języku polskim,  

- umożliwiający wyszukiwanie części zamiennych wg. grup (zespołów funkcjonalnych 

pojazdu) oraz numerów katalogowych, 

- zawierający dane dotyczące akumulatorów, kół pojazdu i ogumienia, 

- zawierający rysunki, numery katalogowe części zamiennych pojazdu  

oraz ich NSN (NATO Stock Number) (dla wyrobów już skodyfikowanych zgodnie z 

systemem kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System); 

Dopuszcza się katalog części zamiennych w formie elektronicznej pod następującymi 

warunkami: 

1. Dostarczenia bezpłatnego hasła on-line w całym cyklu życia pojazdów, do czasu ich 

wycofania z eksploatacji. 

2. Potwierdzenia przez producenta pojazdów o bezpłatnej aktualizacji haseł 

dostępowych do katalogu on-line, w całym cyklu życia pojazdów, do czasu ich 

wycofania z eksploatacji. 

3. Potwierdzenia przez producenta pojazdów, iż hasło dostępowe do katalogu on-line 

będzie obowiązywało dla nieograniczonej liczby końcowych użytkowników w Siłach 

Zbrojnych RP. 

W przypadku nie spełnienia przez potencjalnego wykonawcę na którykolwiek z ww. 

warunku, Zamawiający podtrzymuję wymagania określone powyżej. 
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19) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział III, pkt. 10 jest: 

10. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo 

opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. 

Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa opcji: 

- do 30.06. 2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020 

- do 30.06. 2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021 

- do 30.06. 2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022 

W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu Wykonawca musi 

wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

10. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo 

opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. 

Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa opcji: 

- do 31.03. 2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020 

- do 30.03. 2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021 

- do 29.03. 2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022 

W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu Wykonawca musi 

wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”. 

20) Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, §1, pkt. 5 jest: 

Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o 

których mowa powyżej, niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę o 

konieczności realizacji zakresu umowy w roku 2020, 2021, 2022: 

- jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w roku 2020,  

- do 30.06.2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020, 

- jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w 2021 roku. 

- do 29.06.2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021, 
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- jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w 2022 roku. 

-do 28.06.2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022, 

W przypadku nie potwierdzenia przez Zamawiającego w ww. terminach, strony 

umowy dopuszczają możliwość potwierdzenia w terminie późniejszym za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi, o 

których mowa powyżej, niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę o 

konieczności realizacji zakresu umowy w roku 2020, 2021, 2022: 

- jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w roku 2020,  

- do 31.03.2020 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2020, 

- jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w 2021 roku. 

- do 30.03.2021 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2021, 

- jednak nie później niż do 31 grudnia 2021 roku w zakresie dostawy gwarantowanej 

przewidzianej w 2022 roku. 

-do 29.03.2022 r. w zakresie dostawy opcjonalnej przewidzianej w roku 2022, 

W przypadku nie potwierdzenia przez Zamawiającego w ww. terminach, strony 

umowy dopuszczają możliwość potwierdzenia w terminie późniejszym za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 
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21) SIWZ, rozdział XVII, pkt. 3 jest: 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem 

umowy. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w terminie  14 dni od daty 

pisemnego potwierdzenia otrzymanego od Zamawiającego o realizacji umowy  

w danym roku kalendarzowym 

22) Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, część IX, 

pkt. 13 lit. g jest: 

g) łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane – kpl. W skład kompletu 

łańcuchów wchodzą: łańcuchy opasujące oponę (siatka centralna minimum  

w części jezdnej opony) – 4 szt., opakowanie na czas transportu (pokrowiec, worek, 

torba), warunki konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w języku polskim, karta 

gwarancyjna wraz z opisem postępowania w przypadku składania reklamacji. 

Łańcuchy antypoślizgowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

 siatka łańcucha rombowa (łańcuchy muszą zostawiać na podłożu ślad 

rombowy – tzn. każdy element siatki centralnej w części jezdnej znajduje 

się pod kątem względem kierunku toczenia się opony), 

 ogniwa w części jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane z drutu  

o grubości minimum 5 mm, 

 łańcuchy zabezpieczone antykorozyjnie, 

 długość oczek siatki centralnej w części jezdnej opony (tzn. powierzchni 

opony stykającej się z podłożem) nie może być większa od iloczynu: 4 x 

grubość drutu z jakiego wykonane jest ogniwo, 

 pierścień boczny naciągany za pomocą zewnętrznego łańcucha i zapinany 

na zamek, 

 siatka boczna połączona z siatką środkową za pomocą zgrzewanych 

pierścieni, 

 twardość powierzchniowa ogniw siatki centralnej łańcucha musi wynosić  

nie mniej niż 750 HV, 
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 twardość rdzenia ogniw siatki centralnej łańcucha musi się mieścić  

w granicach 300 ÷ 500 HV, 

 możliwość założenie na prawe lub lewe koło, 

 możliwość montażu przez jedną osobę. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

g) łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane – kpl. W skład kompletu 

łańcuchów wchodzą: łańcuchy opasujące oponę (siatka centralna minimum  

w części jezdnej opony) – 4 szt., opakowanie na czas transportu (pokrowiec, worek, 

torba), warunki konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w języku polskim, karta 

gwarancyjna wraz z opisem postępowania w przypadku składania reklamacji. 

Łańcuchy antypoślizgowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 

 siatka łańcucha rombowa (łańcuchy muszą zostawiać na podłożu ślad 

rombowy – tzn. każdy element siatki centralnej w części jezdnej znajduje 

się pod kątem względem kierunku toczenia się opony), 

 ogniwa w części jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane z drutu  

o grubości minimum 5 mm, 

 łańcuchy zabezpieczone antykorozyjnie, 

 długość oczek siatki centralnej w części jezdnej opony (tzn. powierzchni 

opony stykającej się z podłożem) nie może być większa od iloczynu: 4 x 

grubość drutu z jakiego wykonane jest ogniwo, 

 pierścień boczny naciągany za pomocą zewnętrznego łańcucha i zapinany 

na zamek, 

 siatka boczna połączona z siatką środkową za pomocą zgrzewanych 

pierścieni, 

 twardość powierzchniowa ogniw siatki centralnej łańcucha musi wynosić  

nie mniej niż 750 HV, 

 twardość rdzenia ogniw siatki centralnej łańcucha musi się mieścić  

w granicach 300 ÷ 500 HV, 

 możliwość założenie na prawe lub lewe koło, 

 możliwość montażu przez jedną osobę. 
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Dopuszcza się, aby łańcuchy mogłyby być skonstruowane z drutu o średnicy nie 

mniejszej niż 4mm, pod warunkiem, że w dokumentacji technicznej producenta 

pojazdów (np. w instrukcji obsługiwania lub instrukcji użytkowania) będą zawarte 

zapisy ograniczające grubość ogniw siatki łańcucha antypoślizgowego. 

23) Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy, §11 jest: 

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu 

przysługują kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości 

brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub 

rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od 

niego niezależnych, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy. 

3) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce 

wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie 

więcej niż 15 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 15 % wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

c) 0,2 % wartości brutto poszczególnego egzemplarza przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek 

zobowiązania określonego  w § 6 (gwarancja ) lub § 7 (rękojmia). 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje mu 

wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej za odstąpienie. Poprzednio ustalona 

kara za opóźnienie podlega zaliczeniu na poczet kary za odstąpienie od umowy. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość 

naliczonych kar umownych. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 

potrącenie,  

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego, powstałych należności z tytułu 

kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu 

należności.  

W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy 

notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 

poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty 

przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

podany na wstępie umowy lub faxem z zastrzeżeniem §17 ust. 3. Strony ustalają, iż 

terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z 

niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej 

obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu 

przysługują kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy liczone od ilości gwarantowanej oraz potwierdzonej ilości 

opcjonalnej przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości 

brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, liczone od ilości 

gwarantowanej oraz potwierdzonej ilości opcjonalnej gdy Zamawiający odstąpi lub 



RBL-5 Strona 16 
 

rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od 

niego niezależnych, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy. 

3) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w 

miejsce wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale 

nie więcej niż 15 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 15 % wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

c) 0,2 % wartości brutto poszczególnego egzemplarza przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania 

określonego  w § 6 (gwarancja ) lub § 7 (rękojmia). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje mu 

wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej za odstąpienie. Poprzednio ustalona 

kara za opóźnienie podlega zaliczeniu na poczet kary za odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość 

naliczonych kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 

potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego, powstałych należności 

z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu 

należności.  

W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy 

notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 

poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty 

przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

podany na wstępie umowy lub faxem z zastrzeżeniem §17 ust. 3. Strony ustalają, iż 

terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z 
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niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej 

obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

 

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu 

składania ofert. Oferty należy składać do dnia 06.11.2019 r., do godz. 07:30. 

Pozostałe warunki składania ofert określone w SIWZ pozostają bez zmian.   

 

KOMENDANT 

/-/ wz. płk Andrzej MAGIERA 

 
 
 


