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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk 

samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

 

 

 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

I. Zmiana w Rozdziale III ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Jest:  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

 

Winno być:  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych (podobnych), o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

II. Zmiana w Rozdziale IV ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Jest:  

3. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień: 

34110000-1 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 

 

Winno być:  

3. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień: 

34110000-1 – Samochody osobowe. 

 

 



III. Zmiana w Rozdziale XVII ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

Jest:  

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

 

Winno być:  

9. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wyniesie 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

11. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. 

 

IV. Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego stanowiącego Załącznik  nr 3 do SIWZ 

poprzez anulowanie dotychczasowego załącznika i dołączenie nowego: Załącznik  nr 3 do 

SIWZ – po zmianach 

 

Jest w pkt. 2 formularza ofertowego:  

2. Oferujemy termin dostawy (w dniach): …………………….. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym termin dostawy 

w postaci pełnej liczby dni kalendarzowych. Oferowany termin dostawy nie może być krótszy niż 

14 dni kalendarzowych oraz nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze oferowanego terminu dostawy, deklarowany 

okres będzie wykraczał poza powyższy zakres lub termin zostanie wpisany w postaci innej niż 

pełne dni kalendarzowe, Zamawiający potraktuje to jako niezgodność z SIWZ i odrzuci ofertę 

Wykonawcy. 

 

Winno być w pkt. 2 formularza ofertowego:  

2. Oferujemy termin dostawy (w dniach): …………………….. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym termin dostawy 

w postaci pełnej liczby dni kalendarzowych. Oferowany termin dostawy nie może być krótszy niż 

14 dni kalendarzowych oraz nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze oferowanego terminu dostawy, deklarowany 

okres będzie wykraczał poza powyższy zakres lub termin zostanie wpisany w postaci innej niż 

pełne dni kalendarzowe, Zamawiający potraktuje to jako niezgodność z SIWZ i odrzuci ofertę 

Wykonawcy. 

Jednocześnie wskazujemy obowiązkowe parametry niezbędne do oceny ofert: 

Wymagany 

parametr 

Wartość 

parametru 
Uwagi 

Zużycie energii (ZE) 

w jednostce miary 

[MJ/km] 

 Wartość zużycia energii [MJ/km] obliczona zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 

zamówień publicznych jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] w cyklu 

łączonym (wartość uśredniona) (wartość z homologacji) podanego przez 

Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej [MJ/l] określonej w 

załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia (dla oleju napędowego 36MJ/l). 



Emisja  dwutlenku 

węgla (Ed) w 

jednostce miary 

[g/km] 

 Wartość emisji dwutlenku węgla [g/km] (wartość z homologacji)  podana w 

ofercie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 

2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 

odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. 

Emisje 

zanieczyszczeń: 

tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz 

węglowodorów (Ez) 

w jednostce miary 

[g/km] 

 
Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów [g/km] (wartości z homologacji) podana w ofercie 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. 

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze któregokolwiek z powyższych parametrów, 

Zamawiający potraktuje to jako niezgodność z SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, 

a zmieniony formularz ofertowy zostanie umieszczony na stronie internetowej. 
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