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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, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Zadaniu 2, poz. 2, pkt 2.3, 2.4 jest: 

2.3.kryterium termin dostarczenia przesyłki na terenie poza Europą (USA,KANADA –    

zamawiający określa wartość punktową tego kryterium w wymiarze 20 pkt.  

gdzie: 

Tp – oznacza liczbę punktów za kryterium termin dostarczenia przesyłki na terenie 

poza Europą. 

2.4.ocena punktowa w ramach kryterium termin dostarczenia przesyłki  zostanie dokonany zgodnie  

z poniższą tabelą: 

    ZADANIE NR 2 (PRZESYŁKI W OBROCIE ZAGRANICZNYM) 

Termin dostarczenia przesyłki 

na terenie EUROPY (Te) 

Termin dostarczenia przesyłki na 

terenie poza Europą– (USA) (Tp) 
Liczba punktów 

10 dni 20 dni 20 

11 dni  21 dni 15 

12 dni  22 dni 10 

13 dni 23 dni 5 

14 dni 24 dni 0 

 

UWAGA 
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DLA PRZESYŁEK NA TERENIE EUROPY 

Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin dostarczenia przesyłki nie może być krótszy niż  3 

dni i nie dłuższy niż 5 dni licząc od chwili odebrania przesyłek od Zamawiającego. 

 

 W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin dostarczenia przesyłki krótszy niż 3 dni  

roboczych (minimalny termin) lub  termin dostarczenia przesyłki zostanie podany  

w niepełnych dniach, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Pzp. 

W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin dostarczenia przesyłki dłuższy niż 5 dni 

(maksymalny termin),  oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym terminem 

dostarczenia przesyłki i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów za kryterium termin 

dostarczenia przesyłki. 

 

 

Zamawiający zmienia treść, winno być: 

2.3.kryterium termin dostarczenia przesyłki na terenie poza Europą (USA,KANADA –    

zamawiający określa wartość punktową tego kryterium w wymiarze 20 pkt.  

gdzie: 

Tp – oznacza liczbę punktów za kryterium termin dostarczenia przesyłki na terenie 

poza Europą. 

2.4.ocena punktowa w ramach kryterium termin dostarczenia przesyłki  zostanie dokonany zgodnie  

z poniższą tabelą: 

    ZADANIE NR 2 (PRZESYŁKI W OBROCIE ZAGRANICZNYM) 

Termin dostarczenia przesyłki 

na terenie EUROPY (Te) 

Termin dostarczenia przesyłki na 

terenie poza Europą– (USA) (Tp) 
Liczba punktów 

10 dni 20 dni 20 

11 dni  21 dni 15 

12 dni  22 dni 10 

13 dni 23 dni 5 

14 dni 24 dni 0 
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UWAGA 

DLA PRZESYŁEK NA TERENIE EUROPY 

Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin dostarczenia przesyłki nie może być krótszy niż  10 

dni i nie dłuższy niż 14 dni licząc od chwili odebrania przesyłek od Zamawiającego. 

 

 W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin dostarczenia przesyłki krótszy niż 10 dni  

roboczych (minimalny termin) lub  termin dostarczenia przesyłki zostanie podany  

w niepełnych dniach, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Pzp. 

W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin dostarczenia przesyłki dłuższy niż 14 dni 

(maksymalny termin),  oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym terminem 

dostarczenia przesyłki i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów za kryterium termin 

dostarczenia przesyłki. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ,  

 nie przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 11.01.2019 r.,  

do godziny 08:00. Pozostałe warunki składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez 

zmian. 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/wz. płk Andrzej MAGIERA 

 

 


