
                                                                                                   
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA                                           

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
  

 

 Strona 1 
 

 

 

Warszawa, dnia 31.07.2019r. 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI WZORU UMOWY 
 

 

Dotyczy: zmiana treści wzoru umowy, zmiana terminu realizacji zamówienia, numer 

postępowania: 792/RZ/2019 

 
Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, iż w postępowaniu  

na „dostawę nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych”, dokonuje następującej zmiany 

treści wzoru umowy: 

a) We wzorze umowy w komparycji „Zamawiający” jest: 

 ZAMAWIAJĄCY:  SKARB PAŃSTWA – 2 Regionalna Baza Logistyczna 

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597  REGON: 142665904 

Adres e-mail: 2rblog@ron.mil.pl 

reprezentowany przez: 

Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej 

……………………………………………………………… 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

ZAMAWIAJĄCY:  SKARB PAŃSTWA – 2 Regionalna Baza Logistyczna 

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597  REGON: 142665904 

Adres e-mail: 2rblog@ron.mil.pl 

reprezentowany przez: 

Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej 

……………………………………………………………… 

  Nr telefonu: 22 261 815 041      Nr fax.: 22 261 815 093  
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b) We wzorze umowy w  § 3 jest: 

§ 3. 

Dostawa 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zamawiającego 14 dni od daty zawarcia umowy, 

jednakże nie później niż do dnia 31.08.2019 r. (w zależności od tego, który z ww terminów 

upłynie wcześniej). 

2. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu umowy 

wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem „Protokołu 

przyjęcia-przekazania” przez strony. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy / Odbiorca:  

2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Warszawa 

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa 

(wejście bramą towarową od ul. Gembarzewskiego) 

tel. 261 815 041 

4. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe przedmiotu umowy. 

5. Odbiorca przyjmie dostawę w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku  

w godzinach pracy odbiorcy, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku,  

gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy 

zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie 

uzgodnionym w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą. 

6. Transport oraz ubezpieczenie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

                                                                        § 3. 

Dostawa 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zamawiającego 14 dni od daty zawarcia umowy, 

jednakże nie później niż do dnia 14.09.2019 r. (w zależności od tego, który z ww terminów 

upłynie wcześniej). 

2. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu umowy 

wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem „Protokołu 

przyjęcia-przekazania” przez strony. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy / Odbiorca:  
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2 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Warszawa 

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa 

(wejście bramą towarową od ul. Gembarzewskiego) 

tel. 261 815 041 

4. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe przedmiotu umowy. 

5. Odbiorca przyjmie dostawę w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do piątku  

w godzinach pracy odbiorcy, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku,  

gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy 

zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie 

uzgodnionym w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą. 

6. Transport oraz ubezpieczenie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. Dla koordynowania realizacji dostawy przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia 

Koordynatora w osobie: ..………………………..…………………………., dysponujący 

telefonicznym numerem: ……………….…, adresem mailowym: ………………………. 

do kontaktów z Koordynatorem ustanowionym przez Wykonawcę. W przypadku zmiany 

Koordynatora Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni do pisemnego 

poinformowania Wykonawcy o zmianie. Zmiana Koordynatora nie wymaga aneksowania 

umowy. 

8. Dla koordynowania realizacji dostawy przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia 

Koordynatora w osobie: ……………………………………………………..., dysponujący 

telefonicznym numerem: …………………….., adresem mailowym: ……………………... 

do kontaktów z Koordynatorem wskazanym przez Zamawiającego.   W przypadku zmiany 

Koordynatora Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o zmianie. Zmiana Koordynatora nie wymaga 

aneksowania umowy. 

 

c) We wzorze umowy w  § 7 jest: 

          § 7 

Warunki płatności 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być dostarczone do siedziby 

Zamawiającego nie później niż do 31.08.2019 r. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być dostarczone do siedziby 

Zamawiającego nie później niż do 14.09.2019 r. 

 

Podstawa prawna: Rozdział 7 §14 ust.8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w 2 Regionalnej Bazie Logistycznej, niewymagających stosowania ustawy Pzp. 

 

 

 

KOMENDANT 2.RBLog 

z up. Szef Wydziału TiRW i HNS 

 

            /-/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI 

 


