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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D19/2020 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia,  

że w postępowaniu na dostawę zespołów – podzespołów, części zamiennych oraz 

ogumienia do pojazdów kołowych z podziałem na 10 części (zadań), w dniach 10.03.2020 

r., 13.03.2020 r. oraz 16.03.2020 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień: 

Wniosek nr 1: 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym sprawy nr jak wyżej. 

Zadanie nr 6 – poz. 15 w tej pozycji producent pojazdu pod wskazanym numerem 

katalogowym montuje szperacz ze specjalnie zaadaptowanym do kompletacji pilotem 

zdalnego sterowania, bez którego szperacz nie będzie działał. Czy Zamawiający w tej pozycji 

oczekuje dostawy kompletnego szperacza razem z pilotem. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy kompletnego szperacza wraz  

z pilotem. 

 

Wniosek nr 2 

Dzień dobry, proszę o informację dotyczącą pozycji numer 1 z zadania nr 4.  

Czy zamawiającemu chodzi o część jak w załączonym zdjęciu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 



RBL-5 Strona 2 
 

Wniosek nr 3 

W opisie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7: 

- poz. 32 – podany symbol oznacza stary typ chłodnicy wody, prosimy o doprecyzowanie, czy 

Zamawiający miał na uwadze chłodnicę wody n typ z wyjściem na podgrzewacz o symbolu 

katalogowym 0601.1858. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 
Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień, dokonał zmiany treści 

SIWZ. 

 

KOMENDANT 

 /-/ płk Piotr CALAK 


