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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 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, 

pkt.10 jest:  

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.  

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. 

Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 60 dni 

od daty zawarcia umowy. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu 

Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.  

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. 

Zamawiający przedstawi ilości z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 30 dni 

od daty zawarcia umowy. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego ww. terminu 

Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę na realizację „dostawy opcjonalnej”. 

 

II. W załączniku nr 6 do SWZ – Wzór umowy, § 1 Przedmiot umowy, ust. 8 jest:  

Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 60 dni 

od daty zawarcia Umowy. 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 30 dni 

od daty zawarcia Umowy. 

 

III.W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3, WET na 

samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności, część XI. Wymagania dotyczące 

przedziału kierowcy i pasażerskiego, pkt. 13, jest: 

Odległość zewnętrznej krawędzi siedziska pasażerów podróżujących w drugim rzędzie od 

maksymalnego tylnego położenia fotela kierowcy i pasażerów siedzących obok kierowcy 

musi wynosić minimum 380 mm. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Odległość zewnętrznej krawędzi siedziska pasażerów podróżujących w drugim rzędzie od 

maksymalnego tylnego położenia fotela kierowcy i pasażerów siedzących obok kierowcy 

musi wynosić minimum 350 mm. 

 

IV.W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2 i 3, WET 

na samochód ogólnego przeznaczenia – mikrobus i małej ładowności, część IV. 

Wymagania dotyczące transportowalności, pkt. 1, jest: 

Pojazdy muszą posiadać z przodu i z tyłu miejsce do mocowania liny lub taśmy holowniczej 

(minimalna średnica wewnętrzna oczka 50 mm) umożliwiające ich ewakuację przy masie 

rzeczywistej równej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. W dokumentacji przekazanej 

wraz z pojazdami musi być zawarta informacja na temat miejsc mocowania liny holowniczej. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Pojazdy muszą posiadać z przodu i z tyłu miejsce do mocowania liny lub taśmy holowniczej 

(minimalna średnica wewnętrzna oczka 50 mm) umożliwiające ich ewakuację przy masie 

rzeczywistej równej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. W dokumentacji przekazanej 

wraz z pojazdami musi być zawarta informacja na temat miejsc mocowania liny holowniczej. 

Zamawiający dopuszcza uchwyt fabryczny z otworem owalnym o średnicy minimalnej  

25 x 40 mm pod warunkiem, że Wykonawca wraz z ofertą złoży pisemne oświadczenie, że 

podczas holowania przy wykorzystywaniu holu sztywnego zakończonego uchem o średnicy 

40 mm, nie dojdzie do uszkodzenia oczka holowniczego i w konsekwencji do stworzenia 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczegółowe wymagania w tym zakresie 

zostaną określone w instrukcji obsługi lub użytkownika pojazdu. 
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V. W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), Preambuła, jest:  

Wiadomo nam, że Zobowiązany bierze udział w postępowaniu przetargowym nr 

……………………………………. na dostawę ………………………………………… 

…………………………………………. prowadzonym przez Zamawiającego, jak również to, 

że warunkiem złożenia ważnej oferty przez Zobowiązanego jest wymóg wniesienia wadium 

jak to określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia/Zaproszeniu do składania 

ofert”. 

W związku z powyższym składamy niniejszą Gwarancję, co potwierdzamy stosownym 

podpisem. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Wiadomo nam, że Zobowiązany bierze udział w postępowaniu przetargowym nr 

……………………………………. na dostawę ………………………………………… 

…………………………………………. prowadzonym przez Zamawiającego, jak również to, 

że warunkiem złożenia ważnej oferty przez Zobowiązanego jest wymóg wniesienia wadium 

jak to określono w „Specyfikacji warunków zamówienia/Zaproszeniu do składania ofert”. 

W związku z powyższym składamy niniejszą Gwarancję, co potwierdzamy stosownym 

podpisem. 

 

VI.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 2, ust. 1 pkt.1-3, 

jest: 

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty Beneficjentowi 

żądanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, 

które zawierać będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że 

zaistniało przynajmniej jedno z określonych zdarzeń, tj. Zobowiązany: 

1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 

lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 57 lub art. 106. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki. o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak m możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty Beneficjentowi 

żądanej kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, 

które zawierać będzie oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i że zaistniało 

przynajmniej jedno z określonych zdarzeń, tj.: 

1. Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (zwana dalej 

„Ustawą”), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki. o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak 

m możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej lub; 

2. Zobowiązany, którego oferta została wybrana: 

c) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie lub; 

d) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub; 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zobowiązanego, którego oferta została wybrana. 

 

VII.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 4 pkt. 2, jest: 

Żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w §2 pkt. 1  

i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w §2 ust.1  

i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 
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VIII. W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 5 jest: 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 

1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie określonym w § 1 ust. 3; 

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych 

gwarancją przed upływem terminów jej obowiązywania;  

3) zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminów 

obowiązywania gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja 

zabezpiecza; 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 

1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie określonym w § 1 ust. 3; 

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z gwarancji przed upływem terminu jej obowiązywania i przesłanego w sposób 

przewidziany dla wezwania do zapłaty 

 

IX.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 6 ust.3, jest: 

Gwarancja oraz jej zmiany będą wystawiane w języku polskim i wymagają pod rygorem 

nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 7. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Gwarancja oraz jej zmiany będą wystawiane w języku polskim. 

 

X.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 7, jest: 

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w Gwarancji w imieniu Zamawiającego 

uprawniony jest Komendant 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie lub osoby, które  

są zatrudnione albo pełnią służbę w 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie  

i posiadają pełnomocnictwa lub inne stosowne upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Beneficjenta.  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Do wykonywania wszelkich czynności określonych w gwarancji w imieniu Zamawiającego 

uprawniony jest Komendant 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie lub osoby, które  

są zatrudnione albo pełnią służbę w 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie  

i posiadają pełnomocnictwa lub inne stosowne upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Beneficjenta.  
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XI.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Przetargowa (wadium), § 9 ust.1, jest: 

1. Adresy korespondencyjne: 

1) Beneficjent: 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

2) Gwarant: .........................................................................   

            3) ………………………………………………………… 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Adresy korespondencyjne: 

1) Beneficjent: 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

2) Gwarant: .........................................................................   

 

XII.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 1 ust.1, jest: 

Gwarancją zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy  

na …………………………………….zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego nr ……..  zwana dalej „Umową”. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Gwarancją zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy  

na …………………………………….zawartej w dniu…..  po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego nr ……..  zwana dalej „Umową”. 

 

XIII.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 2 , jest: 

Na podstawie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi 

nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, bez 

konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania, na jego rzecz Kwoty 

Gwarantowanej. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Na podstawie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi 

nieodwołalnie, dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, bez 

konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania, na jego rzecz każdej 

kwoty do łącznej wysokości Kwoty Gwarantowanej. 

 

XIV.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 3 ust.1 , jest: 

Należności, o których mowa w § 1 ust. 2, Gwarant zapłaci w terminie do 14 dni 
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kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany  

w § 6 ust. 1 pkt 2 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty na wskazany w żądaniu 

numer rachunku bankowego Beneficjenta. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Należności, o których mowa w § 1 ust. 2, Gwarant zapłaci w terminie do 14 dni 

kalendarzowych (słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany  

w § 6 ust. 1 pkt 2 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie 

Beneficjenta, że żądana kwota jest mu należna w związku z tym, że Zobowiązany nie 

wykonał lub nie należycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy w zakresie 

wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2 oraz będzie wskazany w żądaniu numer rachunku 

bankowego Beneficjenta. 

 

XV.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 5 pkt.2, jest: 

Żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę oraz,  

że Zobowiązany nie wykonał lub nie należycie wykonał swoje zobowiązania wynikające  

z Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2 

 

XVI.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 7 pkt.3, jest: 

Zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z Gwarancji przed upływem terminów jej obowiązywania stwierdzonego na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z Gwarancji przed upływem terminów jej obowiązywania stwierdzonego na piśmie pod 

rygorem nieważności i przesłanego w sposób przewidziany dla żądania. 

 

XVII.W załączniku nr 7 do SWZ – Gwarancja Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, § 8 ust. 3, jest: 

Gwarancja oraz jej zmiany będą sporządzone w języku polskim i wymagają pod rygorem 
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nieważności pisemnej zgody osoby, o której mowa w § 9. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Gwarancja oraz jej zmiany będą sporządzone w języku polskim. 

 

XVIII. W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w zadaniu nr 2 część I. 

pkt. 2, część VI, część X. pkt. 6 i 7, część XIV, część XV. pkt. 6 oraz w zadaniu nr 3 część 

I. pkt. 2, część II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII nastąpiła błędna numeracja  

w związku z tym Zamawiający zmienia zapis poprzez nadanie nowej poprawnej numeracji  

w ww. zadaniach. 

 

 

  Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanych zmian treści SWZ anuluje 

załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 do SWZ – Wzór 

gwarancji zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 18.05.2021 r., poprzez ich 

anulowanie i wprowadzenie nowych po zmianie w dniu 07.06.2021r.  

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. 

 

 

 

KOMENDANT              

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI                                               
 

 


