
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 251508-2015 z dnia 2015-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Przedmiotem 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...
Termin składania ofert: 2015-10-02 

Numer ogłoszenia: 258000 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251508 - 2015 data 24.09.2015 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: Przedmiotem 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. 2013, nr 183, poz. 1468). 

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem 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),Rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej
(Dz. U. z 2013 r., poz.1468). 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 02.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 
Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 05.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek
1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=251508&rok=2015-09-24

