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                                                                                         Warszawa, dnia 23.05.2022 r. 

                                                                                                                            

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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 nr D/81/2022 na dostawę sprzętu kuchennego, sprzętu gospodarstwa 

domowego, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis 

Przedmiotu Zamówienia- Szafa chłodnicza sprężarkowa o pojemności 1300 – 1400 l                

w treści wymagań technicznych pkt. 4 jest : 

4. Zakres regulacji temperatury od 0 do +8 ˚C, przy temperaturze otoczenia  

do +35 ˚C i wilgotności względnej powietrza 60%. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4. Zakres regulacji temperatury od 0 do +8 ˚C, przy temperaturze otoczenia  

do +35 ˚C i wilgotności względnej powietrza 60%. lub przy temperaturze otoczenia  

do +40 ˚C i wilgotności względnej powietrza 40%. 

 

2. W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5(wzór                

umowy)  §13 ust. 10 jest : 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami 

skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr 

osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot 

odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

wezwania do zapłaty. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniami skierowanymi 

do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu 



 Strona 2 
 

informacji ( również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób 

trzecich ). 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem 

roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz 

zasądzonych kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do 

zapłaty. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SWZ, nie przedłuża termin 

składania ofert. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog w terminie najpóźniej do 

dnia 30.05.2022 r. do godz. 08:00. 

 

                                                                              

 

                                                                              KOMENDANT  

                                                            /-/wz. płk Andrzej MAGIERA   

 

 


