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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 574850-N-2020 

Data: 14/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 

14273498200000, ul. ul. Wiejska  10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33. 

Adres strony internetowej (url): www.co.kprp.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się dysponowaniem samochodem – cysterną o 

pojemności nie większej niż: - dla części I – 13 m3 oraz o wymiarach: wysokość – maks. 3,20 m, 

szerokość – maks. 3,00 m, długość – maks. 8,00 m; - dla części II – 18 m3; - dla części III – 12 

m3 oraz o wymiarach: wysokość – maks. 3,20 m, szerokość – maks. 3,00 m, długość – maks. 

8,00 m. Przy czym w zakresie części III, samochód – cysterna dostarczająca olej opałowy do 

Rezydencji Prezydenta RP Belweder przy ul. Belwederskiej 56 w Warszawie, powinna mieć trzy 

osie nośności. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas 

winien na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ, wykazać, że spełnia ten warunek w zakresie 
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każdej części oddzielnie tj. posiadać przynajmniej po jednym samochodzie – cysternie dla każdej 

części zamówienia o określonej pojemności, tj. nie większej niż jest określona w powyższym 

warunku dla każdej części. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia niniejszego 

warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się dysponowaniem samochodem – 

cysterną o następujących parametrach: • dla części I – maksymalna masa całkowita pojazdu z 

ładunkiem – 20 000 kg, wysokość – maks. 3,20 m, szerokość – maks. 3,00 m, długość – maks. 

8,00 m; • dla części II – maksymalna masa całkowita pojazdu z ładunkiem – 20 000 kg, 

wysokość – maks. 3,20 m, szerokość – maks. 3,00 m, długość – maks. 8,00 m; • dla części III – 

maksymalna masa całkowita pojazdu z ładunkiem – 20 000 kg, wysokość – maks. 3,20 m, 

szerokość – maks. 3,00 m, długość – maks. 8,00 m. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej 

niż jedną część zamówienia, wówczas winien na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania 

zdolności technicznej lub zawodowej określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ, wykazać, że 

spełnia ten warunek w zakresie jednej części tj. posiadać jeden samochód – cysternę o 

określonych wymiarach i masie całkowitej z ładunkiem. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-09-10, godzina: 14:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 14:00 
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