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       Świdwin, 21.06.2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy Pzp 

pn. „Dostawa akumulatorów, ogumienia i chemii samochodowej do pojazdów 

mechanicznych”, sygnatura sprawy ZP/19/2022. 

 

ODPOWIEDŹI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje,  

że w postępowaniu na dostawę akumulatorów, ogumienia i chemii samochodowej  

do pojazdów mechanicznych wpłynęły wnioski od Wykonawców, z prośbą o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia, o poniższej treści: 

Wniosek nr 1: 

Zadanie 16 poz. 2, prawidłowe oznaczenie jest BR-400-50. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisu w zadaniu 16 poz. 2. 

 

Wniosek nr 2: 

zad. 21 poz. 16, 20 

zad. 25 poz. 10, 11, 12, 14 

zad. 15 poz. 4, 5, 6, 7 

zad. 10 poz. 8, 9, 10, 11 

NO-80-A200: 2021. Dotyczy to również certyfikatu na przedmiotową normę obronną, który 

powinien być wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację 

OiB Ministra Obrony Narodowej. Proszę o zmianę zapisu i dodanie że certyfikat musi 

posiadać akredytację OiB Ministra Obrony Narodowej. Sam certyfikat WITU nie jest ważny 

bez tego zapisu. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez nadanie nowego brzmienia w zadaniach nr 10, 15, 21, 25. 

 

Wniosek nr 3: 

Zadanie 10 poz. 8,9,10 – farby specjalne. Czy farby mają posiadać certyfikat OIB? 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez nadanie nowego brzmienia w zadaniach nr 10. 
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Wniosek nr 4: 

Zadanie 15 poz. 4,5,6 - farby specjalne. Czy farby mają posiadać certyfikat OIB? 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez nadanie nowego brzmienia w zadaniach nr 15. 

 

Wniosek nr 5: 

Zadanie 16 poz. 2 Rozpuszczalnik BW400-50 do farb poliuretanowych. W poprzednim 

naszym zapytaniu wkradł się błąd literowy poprawny symbol to BR400-50 op. 5l, proszę  

o zmianę zapisu. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisu w zadaniu 16 poz. 2. 

 

Wniosek nr 6: 

zadanie 21 poz. 16 farba specjalna. Czy farby mają posiadać certyfikat OIB? 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez nadanie nowego brzmienia w zadaniach nr 21. 

 

Wniosek nr 7: 

Zadanie 25 poz. 10,11,12 – farby specjalne Czy farby mają posiadać certyfikat OIB? 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez nadanie nowego brzmienia w zadaniach nr 25. 

 

Zamawiający zamieszcza obowiązujące formularze cenowe PO ZMIANACH – 

21.06.2022 r. dla zadań nr 10, 15, 16, 21, 25 na dedykowanej Platformie Zakupowej.  

 

Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian. Wszyscy Wykonawcy związani są powyższymi 

zmianami. 

 
                                                                                                                        

 

DOWÓDCA 

       21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  

 

             (-)   płk mgr inż. pil. Roman STEFANIAK  
 

 

 

 

 

 

Monika Bielicka (261 533 519) 

21.06.2022 r. 

 


