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Warszawa, dnia 30.07.2019 r. 
 

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/104/2019                                                            

 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu nr 

WP/104/2019 na dostawę podzespołów, części zamiennych do pojazdów gąsienicowych , 

opancerzonych oraz wozów bojowych, dokonuje następującej zmiany treści Warunków 

Przetargu: 

1) W Warunkach przetargu, Rozdział IX, Wadium, pkt 2 jest: 

2. Wadium w  łącznej wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 

00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2. Wadium w  łącznej wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 

00/100), w tym na: 

Zadanie  nr 1 – 8 500,00 zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 ) 

Zadanie nr 2 – 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ) 

Zadanie nr 3 – 6 500,00 zł ( słownie sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

 

2) W Warunkach Przetargu, Rozdział VII, pkt. 4 jest :  

4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta w przetargu na 



  Strona 2 
 

 

dostawę podzespołów, części zamiennych do pojazdów gąsienicowych , 

opancerzonych oraz wozów bojowych, numer postępowania WP/104/2019 Nie 

otwierać do dnia 01/08/2019 r do godz. 10:00" oraz pieczęcią firmową Wykonawcy 

wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z 

nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  

4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta w przetargu na 

dostawę podzespołów, części zamiennych do pojazdów gąsienicowych , 

opancerzonych oraz wozów bojowych, numer postępowania WP/104/2019 Nie 

otwierać do dnia 06/08/2019 r do godz. 09:00" oraz pieczęcią firmową Wykonawcy 

wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z 

nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 

3) W Warunkach Przetargu, Rozdział VIII, pkt. 1 jest: 

1.  Termin składania ofert upływa w dniu 01/08/2019r. o godz. 09:00 (za termin złożenia 

oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 06/08/2019r. o godz. 08:00 (za termin złożenia 

oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

 

4) W Warunkach Przetargu, Rozdział XI, pkt. 1 jest: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/08/2019 r, o godzinie 10:00, w siedzibie  

zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji 

w trakcie otwarcia ofert. 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06/08/2019 r, o godzinie 09:00, w siedzibie  

zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji 

w trakcie otwarcia ofert. 
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