
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 348140-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie poniżej progów unijnych 1. rzedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych...
Termin składania ofert: 2014-10-30 

Numer ogłoszenia: 359482 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348140 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 
65 12 211.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 
• W ogłoszeniu jest: Zamówienie poniżej progów unijnych 1. rzedmiotem zamówienia jest: 

a) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich 
ewentualnych zwrotów do nadawcy dla Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 
62-020 Swarzędz, b) odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. Oznaczenie przedmiotu 
zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi pocztowe 
64110000-0 usługi pocztowe dotyczące listów 64112000-4 usługi pocztowe dotyczące 
paczek 64113000-1 usługi kurierskie 64120000-3 3. Przedmiot zamówienia wykonywany 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r, poz. 1529), Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi 
pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. 2003, nr 183, 
poz. 1795), Międzynarodowych przepisów pocztowych - wiążących Rzeczpospolitą Polską 
umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących 
regulaminów Światowego Związku Pocztowego, Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 
16, poz. 93 z późn. zm.), Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 
tekst jednolity), Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 749 tekst jednolity), Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze 
zm.) Wraz z przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych. W przypadku zmiany 
przepisów, o których mowa wyżej w trakcie realizacji usług pocztowych, zastosowanie będą 
miały przepisy nowo obowiązujące. 4. Wykaz przesyłek z szacunkową ilością stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia - formularz cenowy. 5. 
Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego 
miejsca w kraju i zagranicą... 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie poniżej progów unijnych 1. rzedmiotem 
zamówienia jest: a) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i 
ich ewentualnych zwrotów do nadawcy dla Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 
1, 62-020 Swarzędz, b) odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. Oznaczenie 
przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=348140&rok=2014-10-17


pocztowe 64110000-0 usługi pocztowe dotyczące listów 64112000-4 usługi pocztowe 
dotyczące paczek 64113000-1 usługi kurierskie 64120000-3 3. Przedmiot zamówienia 
wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r, poz. 1529), 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 
reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1468), Międzynarodowych przepisów 
pocztowych - wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących 
świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku 
Pocztowego, Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 tekst jednolity), Ordynacji 
podatkowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 749 tekst jednolity), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.) Wraz z przepisami 
wykonawczymi do ww. aktów prawnych. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa 
wyżej w trakcie realizacji usług pocztowych, zastosowanie będą miały przepisy nowo 
obowiązujące. 4. Wykaz przesyłek z szacunkową ilością stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia - formularz cenowy. 5. Przesyłki nadawane przez 
Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i 
zagranicą... 


