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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: 

 

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

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.  

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. 
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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 

 

 
 


