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Lublin, dnia 19 kwietnia 2022 r.  

 

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści specyfikacji warunków 

zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 286 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) , Zamawiający- Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Lublinie  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego, 

którego przedmiotem jest „Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze 

specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz 

oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego” znak  

postępowania WAT. 272.76.2022 dokonał zmian treści specyfikacji warunków zamówienia 

w następującym zakresie: 

1). W specyfikacji warunków zamówienia w rozdz. III PRZEDMIOT ZAMOWIENIA §3 

Termin wykonania zamówienia 

było: 

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do dnia 2 grudnia 2022 r.  

 po zmianie jest: 

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do dnia 22 grudnia 2022 r 

 

2) W specyfikacji warunków zamówienia w rozdz. XIII miejsce i termin składania ofert w pkt 

1 było: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://witd.lublin.pl/platforma-e-zamwiajacy/ do dnia 20 kwietnia 2022 r. do 

godziny 9:00 

 

po zmianie jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://witd.lublin.pl/platforma-e-zamwiajacy/ do dnia 22 kwietnia 2022 r. do 

godziny 9:00 

 

3) W specyfikacji warunków zamówienia w rozdz. XIV otwarcie ofert w pkt 1 było: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 9:10. 

 

po zmianie jest: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 9:10. 

 

4) W załączniku nr 1 do SWZ w ust. 5 

 było  
Wykonam przedmiot zamówienia w terminie  do dnia 2.12.2022 r. w zakresie objętym SWZ 

za:…….. 

po zmianie jest: 
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Wykonam przedmiot zamówienia w terminie do dnia 22.12.2022 r. w zakresie objętym SWZ 

za:……. 

 

5) W załączniku nr 1 a do SWZ w lp. 12  

było: 

Norma emisji spalin: minimum Euro 6 

po zmianie jest: 

Norma emisji spalin: minimum EURO 6 lub EURO VI 

 

6) W załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia- stanowiącym umowę w § 2 ust 

1-3 było: 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody stanowiące przedmiot 

umowy do dnia 2 grudnia 2022 r. 

2. Samochody o których mowa w § 1  ust. 1 umowy mogą być przekazywane 

sukcesywnie, przy czym ostateczny termin przekazania wszystkich samochodów 

nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1 tj. do dnia 2 grudnia 2022 r.  

3. Odbiór każdego samochodu  nastąpi w siedzibie Wykonawcy przy udziale 

upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego, poprzedzony pisemnym 

zawiadomieniem wystosowanym przez Wykonawcę do Zamawiającego, również za 

pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej,  na 5 dni przed terminem odbioru 

samochodu. 

po zmianie jest: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody stanowiące przedmiot 

umowy do dnia 22 grudnia 2022 r. 

2. Samochody o których mowa w § 1  ust. 1 umowy mogą być przekazywane 

sukcesywnie, przy czym ostateczny termin przekazania wszystkich samochodów 

nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1 tj. do dnia 22 grudnia 2022 r.  

3. Odbiór każdego samochodu  nastąpi w siedzibie Wykonawcy przy udziale 

upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego, poprzedzony pisemnym 

zawiadomieniem wystosowanym przez Wykonawcę do Zamawiającego, również za 

pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej,  na 10 dni przed terminem odbioru 

samochodu. 

 

7) W załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia- stanowiącym umowę w § 7 ust 

2 pkt 2)  

 było: 

w razie zwłoki w wykonaniu umowy, w realizacji  zamówienia – w wysokości 0,5% wartości 

brutto niezrealizowanej dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż  5 dni, 1% za każdy dzień następny – w 

sumie nie więcej niż 7,5 % wartości brutto zamówienia wskazanego w  § 3 ust. 2 umowy . Po 

osiągnięciu 7,5 % wartości brutto zamówienia  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

wypowiedzenia umowy i naliczenie kar umownych  zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy, 

po zmianie jest: 
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w razie zwłoki w wykonaniu umowy, w realizacji zamówienia – w wysokości 0,5% wartości 

brutto niezrealizowanej dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, w sumie nie więcej niż 2,5 % wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 

ust. 2 umowy. Po osiągnięciu 2,5 % wartości brutto zamówienia Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy i naliczenie kar umownych  zgodnie z § 7 

ust. 2 pkt. 1 umowy, 

 

8) W załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia- stanowiącym umowę w § 8 ust 

1  

było: 

1. Zamawiającemu oprócz przypadków wskazanych w 456 ustaw Pzp przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Wówczas odstąpienie od umowy następuje w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

2) wszczęciu względem wykonawcy postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi 

wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, 

3) przekroczenie w terminie dostawy całości przedmiotu zamówienia o 10 dni 

kalendarzowych ponad termin dostawy wskazany w § 2 ust. 1 umowy, z naliczeniem 

kar umownych wskazanych w § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy 

po zmianie jest: 

 

1. Zamawiającemu oprócz przypadków wskazanych w 456 ustaw Pzp przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Wówczas odstąpienie od umowy następuje w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

2) wszczęciu względem wykonawcy postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi 

wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, 

3) przekroczenie w terminie dostawy całości przedmiotu zamówienia o 5 dni 

kalendarzowych ponad termin dostawy wskazany w § 2 ust. 1 umowy, z naliczeniem 

kar umownych wskazanych w § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy. 

 

9) W załączniku nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia- opis przedmiotu zamówienia w 

lp. 12  

było:  

Norma emisji spalin: minimum Euro 6 

po zmianie jest: 

Norma emisji spalin: minimum EURO 6 lub EURO VI 
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