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                                                                                         Warszawa, dnia 05.02.2019 r. 
 

                                                                                                                                      

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/03/2019. 

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę samochodów ogólnego 

przeznaczenia - MIKROBUSÓW dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III pkt. 1  jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia  

- MIKROBUSÓW w niżej wymienionych ilościach:  

 
ZAMÓWIENIA 

GWARANTOWANE 

ZAMÓWIENIA 

OPCJONALNE 
RAZEM 

 

1. 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

- MIKROBUS 
szt. 48 89 137 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia  

- MIKROBUSÓW w niżej wymienionych ilościach:  

 

 
ZAMÓWIENIA 

GWARANTOWANE 

ZAMÓWIENIA 

OPCJONALNE 
RAZEM 

 

1. 
Samochód ogólnego przeznaczenia 

- MIKROBUS 
szt. 27 110 137 

 

II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XII pkt. 1 i 2  jest: 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  w terminie 

do dnia 12.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego, 

budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 
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 1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.   

w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego, 

budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

 

III. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 1 (opis przedmiotu 

zamówienia), str. 1 pkt. 2  jest: 

2. Ilość: 137 szt. w tym: zamówienie gwarantowane – 48 szt. zamówienie opcjonalne - 89 szt.

  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Ilość: 137 szt. w tym: zamówienie gwarantowane – 27 szt. zamówienie opcjonalne  - 110 

szt. 

 

IV. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ - 

FORMULARZA OFERTY.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ - formularz oferty zamieszczonego na 

stronie internetowej w dniu 17.01.2019 r., poprzez jego anulowanie i dodanie nowego 

zmienionego załącznika nr 3 do SIWZ formularz oferty po zmianie w dniu 05.02.2019 r. 

         

    Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ,  dokonał zmianę 

treści ogłoszenia oraz przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 

21/02/2019, do godz. 08:00. Pozostałe warunki składania ofert, określone  

w SIWZ, pozostają bez zmian.  

  

 

                 KOMENDANT  

            /-/ płk Piotr CALAK 

 

 


