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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. 

 

Załącznik nr 5 i 5 a do  SIWZ, WZÓR UMOWY , § 4 warunki składania 

reklamacji  jest: 

Reklamacje za wykonane usługi będą dokonywane na piśmie (fax, poczta) lub pocztą 

elektroniczną, Wykonawca ma 14 dni roboczych.  

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

Reklamacje za niewykonane bądź nienależycie wykonanie  usługi będą dokonywane 

na piśmie (fax, poczta) lub pocztą elektroniczną, Wykonawca ma 14 dni roboczych.  

 

Załącznik nr  5 a do  SIWZ, WZÓR UMOWY , § 3 ust 3. do obowiązków należy  

szczegółowe : 

Szczegółowe: 

a) w eksporcie: 

 odbiór Towaru ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, 

 w przypadku odbioru towaru z miejsca znajdującego się poza granicami Warszawy 

Wykonawca może naliczyć dodatkowe koszty stosownie do postanowień §1 ust. 3, 

 pakowanie i przygotowanie Towaru do wysyłki, 

 przygotowanie dokumentacji transportowej, 
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 reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędem Celnym zgodnie z otrzymanym 

oryginałem upoważnienia i dokonanie odprawy celnej eksportowej, 

 przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie odprawy 

celnej eksportowej, 

 potwierdzenie dokonania wysyłki oraz odebrania przesyłki przez podanego 

przez Zamawiającego adresata. 

 maksymalny czas dostarczenia przesyłki: 

 Europa …… dni roboczych; 

 pozostałe kraje poza Europą …… dni roboczych. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Szczegółowe: 

b) w eksporcie: 

 odbiór Towaru ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, 

 w przypadku odbioru towaru z miejsca znajdującego się poza granicami Warszawy 

Wykonawca może naliczyć dodatkowe koszty stosownie do postanowień §1 ust. 3, 

 przygotowanie dokumentacji transportowej, 

 reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędem Celnym zgodnie z otrzymanym 

oryginałem upoważnienia i dokonanie odprawy celnej eksportowej, 

 przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie odprawy 

celnej eksportowej, 

 potwierdzenie dokonania wysyłki oraz odebrania przesyłki przez podanego 

przez Zamawiającego adresata. 

 maksymalny czas dostarczenia przesyłki: 

 Europa …… dni roboczych; 

 pozostałe kraje poza Europą …… dni roboczych. 

 

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

zmiany treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, przedłuża termin 

składania ofert do 14.01.2019 do godz. 8:00  

Ponadto Zamawiający informuję, iż w wyniku złożonych wyjaśnień  SIWZ 

anuluje  załącznik wzoru umowy nr 5 i 5A i wprowadza nowy zapis  po zmianie. 
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