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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233936-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
2022/S 086-233936

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207990)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Śnieć
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261472252
Faks:  +48 261472971
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa - naprawa polowego sprzętu służby żywnościowej
Numer referencyjny: 29/2022

II.1.2) Główny kod CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa - naprawa polowego sprzętu służby żywnościowej zgodnie ze 
wskazanymi przez Zamawiającego Wymaganiami Eksploatacyjno - Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 
6 do niniejszej SWZ oraz w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SWZ, przy czym 
ilości ujęte w opcji w tabelach w Rozdziale III ust. 1 SWZ (zadanie 1, 3 i 4), w kolumnie „ilość w opcji” mogą 
być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie 
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potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji w zakresie zadania 1, 3 i 4 wraz z podaniem 
ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub 
faxem) w terminie określonym w "Projektowanych postanowieniach umowy".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207990

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
Usługa - naprawa autocysterny na wodę 3500 dm w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
Powinno być:
Usługa - naprawa autocysterny na wodę 3500 dm w ilości 4 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 60 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: Część nr 2:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W przypadku gdy termin na realizację umowy (w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji) 
zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.
Powinno być:
W przypadku gdy termin na realizację umowy zakończyłby się po 30 listopada 2022 r., to ostatecznym dniem, w 
którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę jest 30 listopada 2022 r.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Część nr 3:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
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Usługa - naprawa zbiornika na wodę 500 l na płozach w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
Powinno być:
Usługa - naprawa zbiornika na wodę 500 l na płozach w ilości 32 szt. w tym ilość w opcji 16 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 60 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Część nr 4:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji:
Zamiast:
Usługa - naprawa kuchni polowych KP-340 i KP-200 w ilości 13 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.
Powinno być:
Usługa - naprawa kuchni polowych KP-340 i KP-200 w ilości 13 szt. w tym ilość w opcji 4 szt.
Ilości ujęte w opcji („ilość w opcji”) mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej („ilość podstawowa”) 
w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o 
którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem lub faxem. W przypadku skorzystania z prawa opcji 
(zamówienia opcjonalnego) zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 60 dni liczonych od dnia 
poinformowania Wykonawcy o realizacji dostaw w zakresie opcji.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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