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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

      Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na usługi wysyłkowe w obrocie 

krajowym i spedycyjne w obrocie zagranicznym , numer postępowania U/197/2018, 

dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

I.  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XI – Opis sposobu 

przygotowania ofert, pkt 8, jest:  

„Oferta na usługi wysyłkowe w obrocie krajowym i spedycyjne w obrocie 

zagranicznym ” 

 znak sprawy: U/197/2018 

 nie otwierać przed dniem 11/01/2019 roku, do godz. 08:30”. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 „Oferta na usługi wysyłkowe w obrocie krajowym i spedycyjne w obrocie 

zagranicznym” 

 znak sprawy: U/197/2018 

 nie otwierać przed dniem 14/01/2019 roku, do godz. 09:00”. 

 

II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XII – Miejsce i 

termin składania ofert pkt.1 oraz pkt.5, jest: 

1. Termin składania ofert upływa 11/01/2019 roku o godz. 08:00.  

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/01/2019 roku, o godz. 08:30,  

w siedzibie zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Termin składania ofert upływa 14/01/2019 roku o godz. 08:00.  

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/01/2019 roku, o godz. 09:00,  

w siedzibie zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

 

 

        Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ, dokonał 

także zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 

zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 08.01.2019r. pod numerem 

540003670-N-2019  

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ,  Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert. Oferty należy składać do dnia 14.01.2019r., do godz. 08:00.  Pozostałe 

warunki składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian.   

 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/płk Piotr CALAK 
 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


