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     Warszawa, dnia 02.06.2021r. 

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/74/2021 

 

Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na  

dostawę części do sprzętu łączności dokonał następującej zmiany treści Warunków 

Przetargu: 

 

I. W Warunkach Przetargu Rozdział VII Składanie i otwarcie ofert pkt 1 i 2 

jest: 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog w terminie najpóźniej do dnia 07.06.2021  

r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, za 

pomocą platformy zakupowej.  

 

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 w terminie najpóźniej do dnia 14.06.2021  

r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, za 

pomocą platformy zakupowej.  

 

II. W Warunkach Przetargu Rozdział załącznik nr 4 – wzór Umowy § 3 ust. 1 pkt a) 

jest: 

a) Zamówienie gwarantowane: 

realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie: do 30 dni od dnia podpisania 

umowy  najpóźniej do  20.07.2021r 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

a) Zamówienie gwarantowane: 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
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realizacja zamówienia powinna zakończyć się w terminie: do 90 dni od dnia 

podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2021r (w zależności od 

tego który z w/w terminów upłynie wcześniej). 

 

III. W Warunkach Przetargu Rozdział załącznik nr 4 – wzór Umowy § 4 ust. 9 pkt 2 

jest: 

9. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć: 

1) FV   

2) Dokumenty zgodnie SIWZ. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

9. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć: 

1)  Fakturę VAT, 

2)   Gwarancję na całą dostarczoną partię asortymentu, w formie papierowej wraz z 

instrukcją dotyczącą warunków przechowywania. 

 

IV. W Warunkach Przetargu Rozdział załącznik nr 4 – wzór Umowy § 5 ust. 12 pkt 2 

jest: 

2) usunie wady w przedmiocie Umowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 

„Protokołu reklamacji”, w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia 

wady lub na własny koszt odbierze rzecz w celu usunięcia wady, 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2) usunie wady w przedmiocie Umowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 

„Protokołu reklamacji”, w miejscu na terenie RP, w którym rzecz znajdowała się w 

chwili ujawnienia wady lub na własny koszt odbierze rzecz w celu usunięcia wady, 

 

V. W Warunkach Przetargu Rozdział załącznik nr 4 – wzór Umowy § 5 ust. 12 pkt 3 

jest: 

3) przedmiot Umowy wolny od wad (jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe lub 

niewskazane) lub naprawiony dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym rzecz 

znajdowała się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2, 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

3) przedmiot Umowy wolny od wad (jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe lub 

niewskazane) lub naprawiony dostarczy na własny koszt do miejsca na terenie RP, w 

którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2, 

 

       W wyniku dokonanej zmiany treści Warunków Przetargu, Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert do dnia 14.06.2020r. do godz. 08:00.    

 

 

 

  KOMENDANT 

    /-/ wz. płk Andrzej MAGIERA  


