
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 378300-2014 z dnia 2014-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Słupsk usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym w 2015 roku. 
Szczegółowy zakres usługi znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Termin składania ofert: 2014-11-28  

 

Numer ogłoszenia: 388514 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 378300 - 2014 data 18.11.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 
011. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany podwykonawcy/ów, jeżeli został/li 
wskazany/i w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu 
umowy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania 
Zamawiającego dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w 
szczególności dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków 
leżących po stronie Zamawiającego nałożonych na niego przez zmianę prawa.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany podwykonawcy/ów, jeżeli został/li wskazany/i w 
ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 2) nazw, 
adresów oraz godzin dostarczania przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian 
organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy; 3) zmian 
obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron 4) 
jeżeli w trakcie trwania umowy ulegną zmianie przepisy ustawy o podatku od 
towarów i usług w zakresie stawki VAT dla usług pocztowych, Zamawiający dopłaci 
różnicę wynikającą ze wzrostu stawki VAT. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 



rezygnacji z odbioru i dostarczania przesyłek do Urzędu Gminy przez wykonawcę. W 
takie sytuacji wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość tej usługi i zostanie 
wprowadzona do umowy Aneksem. Oświadczanie o odstąpieniu zostanie doręczone 
wykonawcy pisemnie, nie później niż 14 dni przed rezygnacją usługi - ze skutkiem na 
ostatni dzień miesiąca.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3. 
• W ogłoszeniu jest: o z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca 
spełnia przedmiotowy warunek, d) z treści oświadczenia dotyczącego posiadanych 
środków organizacyjno-technicznych przez Wykonawcę będzie wynikać, że: 
Wykonawca dysponuje placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba Zamawiającego oraz dysponuje na terenie Gminy Słupsk stałymi placówkami 
awizacyjnymi czynnymi we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 
dni w tygodniu, z tym że jeżeli przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta 
może być odpowiednio niższa, rozmieszczonymi w taki sposób, aby umożliwi ć 
adresatom przesyłek ich dogodny odbiór.. 

• W ogłoszeniu powinno być: o z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca 
spełnia przedmiotowy warunek, d) z treści oświadczenia dotyczącego posiadanych 
środków organizacyjno-technicznych przez Wykonawcę będzie wynikać, że: 
Wykonawca dysponuje placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba Zamawiającego oraz dysponuje na terenie Gminy Rewal stałymi placówkami 
awizacyjnymi czynnymi we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 
dni w tygodniu, z tym że jeżeli przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta 
może być odpowiednio niższa, rozmieszczonymi w taki sposób, aby umożliwi ć 
adresatom przesyłek ich dogodny odbiór.. 

 
 

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 26.11.2014 

do dnia ……………………. 

 


