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                                                                                         Warszawa, dnia 13.02.2019 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 XIV Opis 

kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert  - pkt. 1. ppkt. 4, jest: 

4) emisja zanieczyszczeń (EZ): tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów = 4% 

Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń (mg/kWh) uzyska największą ilość punktów. 

Oferty należy przeliczyć wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktować jako wartość 

punktową oferty w kryterium „Emisja zanieczyszczeń”. 

 

   najniższa  łączna wartość zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów)  

      EZ =                         spośród złożonych ofert                         x 4 

                          łączna wartość emisji zanieczyszczeń oferty badanej 

Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 

(mg/kWh) podana w ofercie (wartości z homologacji na podstawie typu badania WHTC)  

przez Wykonawcę, zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 

r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

4) emisja zanieczyszczeń(EZ): tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów = 4%  
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Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń (g/km) uzyska największą ilość punktów. Oferty 

należy przeliczyć wg wzoru podanego poniżej. Wynik traktować jako wartość punktową 

oferty w kryterium „Emisja zanieczyszczeń”. 

 

   najniższa  łączna wartość zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów)  

      EZ =                         spośród złożonych ofert                         x 4 

                          łączna wartość emisji zanieczyszczeń oferty badanej 

Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 

(g/km) podana w ofercie (wartości z homologacji na podstawie typu badania WHTC)  

przez Wykonawcę, zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 

r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych. 

 

II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1  - Opis 

przedmiotu zamówienia  - Rozdział V – Wymagania dotyczące ochrony  

i maskowania, pkt. 4,  jest: 

1. Pojazdy muszą być pomalowane lakierem akrylowym lub metalizowanym  

w kolorze białym. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4.   Pojazdy muszą być pomalowane lakierem akrylowym lub metalizowanym w kolorze 

białym. Elementy w kolorze fabrycznym wykonane z tworzywa sztucznego (np. 

zderzak przedni i tylni, atrapa przednia, lusterka, listwa boczna, itp.) nie muszą być 

lakierowane. 

III. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1  - Opis 

przedmiotu zamówienia  - Rozdział IX – Ogólne wymagania konstrukcyjne, pkt. 

7,  jest: 

7. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitorujący ciśnienie w oponach – TPMS 

(Tire Pressure Monitoring System). 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

7. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitorujący ciśnienie w oponach – TPMS 

(Tire Pressure Monitoring System), dopuszcza się zaoferowanie pojazdów w których koło 

zapasowe nie będzie wyposażone w czujnik ciśnienia. 
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IV. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1  - Opis 

przedmiotu zamówienia  - Rozdział XIV – Postanowienia końcowe, pkt. 1,  jest: 

1. Pojazdy dostarczane w ramach podpisanej umowy muszą być w jednakowej 

kompletacji
28

. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z takich samych 

zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia planowanie, nadzór i 

zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania  

w jednostkach wojskowych. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Wszystkie pojazdy dostarczone w ramach oferty muszą być wykonane w tej samej 

kompletacji
28

. Należy przez ten zapis rozumieć montowanie pojazdów z takich samych 

zespołów, podzespołów i elementów. Rozwiązanie to ułatwia planowanie, nadzór  

i zaopatrywanie w części zamienne podczas ich użytkowania w jednostkach wojskowych. 

Dopuszcza się do zaoferowania pojazdy, które będą wyposażone w opony  spełniające 

wszystkie wymagania podane w pkt. IX ppkt 4, zgodnie z danymi wskazanymi  

w Świadectwie Zgodności WE dla tego pojazdu o takich samych parametrach ale 

pochodzące od różnych producentów z zastrzeżeniem, że każdy pojazd będzie 

wyposażony w komplet opon od tego samego producenta. 

 

 

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

zmiany treści ogłoszenia oraz nie przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać  

do dnia 25/02/2019, do godz. 08:00. Pozostałe warunki składania ofert, określone w SIWZ, 

pozostają bez zmian.  

 

 

 

                      KOMENDANT 

                  /-/ płk Piotr CALAK  

 


