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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

NUMER POSTĘPOWANIA: D/67/2021 

 

 
            Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

11 września 2019 r., Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna informuje,  

że w postępowaniu na dostawę samochodów ogólnego przeznaczenia – osobowych, małej 

ładowności oraz mikrobusów, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

 

I. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu 

zamówienia, Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne na samochód ogólnego 

przeznaczenia – samochód osobowy, pkt. VII Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe, 

ppkt. 3 jest : 

Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 40 000 km na egzemplarz sprzętu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 50 000 km na egzemplarz sprzętu  

w okresie gwarancyjnym. Limit przebiegu kilometrów nie obowiązuje na wszystkie elementy 

w pojazdach, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji. 
 

II. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu 

zamówienia, Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne na samochód ogólnego 

przeznaczenia – mikrobus, pkt. IX. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe, ppkt. 3  

jest : 

Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 30 000 km na egzemplarz sprzętu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 
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Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 40 000 km na egzemplarz sprzętu  

w okresie gwarancyjnym. Limit przebiegu kilometrów nie obowiązuje na wszystkie elementy 

w pojazdach, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji. 

 

III. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu 

zamówienia, Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne na samochód ogólnego 

przeznaczenia – małej ładowności, pkt. IX. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe, 

ppkt. 7 jest : 

Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 30 000 km na egzemplarz sprzętu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Średnioroczny przebieg dla tej grupy pojazdów wynosi 40 000 km na egzemplarz sprzętu  

w okresie gwarancyjnym. Limit przebiegu kilometrów nie obowiązuje na wszystkie elementy 

w pojazdach, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji. 

 

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu 

składania ofert. Oferty należy składać do dnia 14.06.2021 r., do godz. 08:00. 

Pozostałe warunki składania ofert, określone w SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

KOMENDANT   

 /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI                                               
 

 


