
                                                                                                               
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

   04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
 

 Strona 1 
 

                                                                                       Warszawa, dnia 11.10.2021 r. 

 

                                                                                                             

ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania numer: D/163/2021, postępowanie na dostawę samochodów 

ogólnego przeznaczenia – samochody osobowe. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 stawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w postępowaniu  

na dostawę samochodów ogólnego przeznaczenia – samochody osobowe dokonuje 

następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

I. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁACZNIKU NR 1 DO 

SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VIII pkt. 3 lit b) jest: 

b) ·skrzynia biegów sterowana manualnie, półautomatycznie lub automatycznie o minimum 6 

przełożeniach do przodu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

b) ·skrzynia biegów sterowana manualnie, półautomatycznie lub automatycznie o minimum 6 

przełożeniach do przodu. Dopuszcza się automatyczną skrzynie biegów bezstopniową 

z możliwością manualnej zmiany biegów. 

 

II. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁACZNIKU NR 1 DO 

SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VIII pkt. 10 jest: 

10. 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: 

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

na niej siedzących. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach 

dopuszcza się pojazdy z niedzieloną tylną kanapą, tzn. bez składanych tylnych 

oparć. 
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III. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁACZNIKU NR 1 DO 

SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VIII pkt. 17 jest: 

17. W pojazdach musi się znajdować instalacja radiowa z minimum pięcioma 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: 

17. W pojazdach musi się znajdować instalacja radiowa z minimum pięcioma 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. Dopuszcza się samochód wyposażony w fabryczne radio  

z minimum pięcioma głośnikami z gniazdem USB, RDS bez portu AUX, czytnika 

kart SD oraz CD z obsługą plików MP3 i Bluetooth. Dodatkowo obsługą interfejsu 

Android Auto™, interfejs Apple CarPlay. 

 

IV. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁACZNIKU NR 1 DO 

SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VIII pkt. 2 Silnik ppkt. d)  

jest: 

d) moc silnika minimum 125 kW spełniający normę emisji spalin minimum  

Euro 6; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

d) moc silnika minimum 103 kW spełniający normę emisji spalin minimum  

Euro 6; 

 

V. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDIAŁ XI – TERMIN 

ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 jest: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. do dnia 10.11.2021 roku (art. 307 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP). 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert tj. do dnia 12.11.2021 roku (art. 307 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP). 
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VI. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDIAŁ XIII – MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i pkt. 2 jest: 

 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 12.10.2021  r. do godz. 08:00. 

     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 12.10.2021 r. o godz. 09:00. 

 

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 14.10.2021  r. do godz. 08:00. 

     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 14.10.2021 r. o godz. 09:00. 

 

 

VII. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZDIAŁ IV – TERMIN I 

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt. 1 jest: 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 

30.11.2021r. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 

17.12.2021r. 

 

VIII. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO 

SWZ WZÓR UMOWY W § 3 TERMIN REALIZACJI w pkt. 1 jest: 

   

3. Realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie do dnia 30.11.2021 r. 

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

3. Realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie do dnia 17.12.2021 r. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SWZ, dokonał zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

KOMENDANT 

/-/płk Mieczysław SPYCHALSKI 


