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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120972-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2020/S 051-120972

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 041-096406)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Stelmaszczyk
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zespołów – podzespołów, części zamiennych oraz ogumienia do pojazdów kołowych z podziałem na
10 części (zadań)
Numer referencyjny: D/19/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów – podzespołów, części zamiennych oraz ogumienia do
pojazdów kołowych z podziałem na 10 części (zadań).
2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w zał. nr 1 do SIWZ oraz
pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na str. internetowej Zamawiającego:
www.2rblog.wp.mil.pl ; https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
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3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający
na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach
jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 041-096406

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2.W zakresie zadania nr 4 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 400,00 PL
Powinno być:
2. W zakresie zadania nr 4 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2.W zakresie zadania nr 5 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 18000,00 PL
Powinno być:
2. W zakresie zadania nr 5 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2.W zakresie zadania nr 10 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4000,00 PL
Powinno być:
2. W zakresie zadania nr 10 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia
tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 803 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć
kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:
Dla zadania nr 1 – 6 000,00 zł;
Dla zadania nr 2 – 13 000,00 zł;
Dla zadania nr 3 – 15 000,00 zł;
Dla zadania nr 4 – 174 000,00 zł;
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Dla zadania nr 5 – 350 000,00 zł;
Dla zadania nr 6 – 50 000,00 zł;
Dla zadania nr 7 – 90 000,00 zł;
Dla zadania nr 8 – 18 000,00 zł;
Dla zadania nr 9 – 13 000,00 zł;
Dla zadania nr 10 – 74 000,00 zł.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 765 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane
części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:
— dla zadania nr 1 – 6 000,00 PLN;
— dla zadania nr 2 – 13 000,00 PLN;
— dla zadania nr 3 – 15 000,00 PLN;
— dla zadania nr 4 – 87 000,00 PLN;
— dla zadania nr 5 – 350 000,00 PLN;
— dla zadania nr 6 – 50 000,00 PLN;
— dla zadania nr 7 – 90 000,00 PLN;
— dla zadania nr 8 – 18 000,00 PLN;
— dla zadania nr 9 – 13 000,00 PLN;
— dla zadania nr 10 – 123 000,00 PLN.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
13. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego - poprzez posiadanie dokumentów szczegółowo określonych
w rozdziale V SIWZ pkt.6 ppkt.6.1.
Powinno być:
13. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zakresie zadań 5–10 poprzez posiadanie dokumentów
szczegółowo określonych w rozdziale V SIWZ pkt 6 ppkt 6.1.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


