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MODYFIKACJA SIWZ 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu 
Gminy i Miasta Węgliniec” . 
 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, iŜ  zmodyfikowana została 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
1. Pkt 2 w dziale II  - Opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie : 
„2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i 
Miasta w Węglińcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym w szczególności: 
ZADANIE NR 1 -  
1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych o wadze do 50 g 
nierejestrowanych (listy zwykłe) i rejestrowanych w tym polecone i polecone z pokwitowaniem 
odbioru najszybszej kategorii i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii, zwanych dalej 
przesyłkami ekonomicznymi priorytetowymi (gabaryt A i B) 
2)świadczenie przez Wykonawcę przesyłek rejestrowanych, o których mowa w punkcie 1) usługi 
komplementarności, czyli potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej 
3) zwrot do siedziby nadawcy nie doręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu moŜliwości 
ich doręczenia. 
 
ZADANIE NR 2 -  
1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych o wadze powyŜej 50 g 
nierejestrowanych (listy zwykłe) i rejestrowanych w tym polecone i polecone z pokwitowaniem 
odbioru najszybszej kategorii i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii, zwanych dalej 
przesyłkami ekonomicznymi priorytetowymi (gabaryt A i B) 
2) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie paczek pocztowych –nie będących paczkami 
najszybszej kategorii, zwanych dalej paczkami ekonomicznymi i priorytetowymi (gabaryt A i B) 
3)świadczenie przez Wykonawcę przesyłek rejestrowanych, o których mowa w punktach 1) i 2) 
usługi komplementarności, czyli potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej 
4) zwrot do siedziby nadawcy nie doręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu moŜliwości 
ich doręczenia. 
 
3. Szacunkowe dane dotyczące nadawanych przez zamawiającego przesyłek w ciągu trwania 

umowy zawiera formularz oferty (kolumna 4). Zamawiający zastrzega, ze podane dane mają 
charakter szacunkowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w 
kaŜdym czasie. 

4. Wykonawca, który posiada siedzibę placówki pocztowej poza terenem Węglińca zobowiązany 
jest odbierać i dostarczać pocztę do sekretariatu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec 
przy ul.Sikorskiego 3, pokój nr 21. 

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 



Zamawiający przewiduje, dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług pocztowych, 
moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych do 50% zamówienia podstawowego. W zakres zamówień uzupełniających 
wchodzą m.in. usługi przyjmowania, przemieszczanie i doręczanie przesyłek z zadeklarowaną 
wartością najszybszej kategorii i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii, zwanych dalej 
przesyłkami ekonomicznymi priorytetowymi (gabaryt A i B) 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
10. Ustala się następujące warunki płatności. 
10.1. Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT. 
10.2. Faktura powinna być  adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. 
NIP - 615-18-08-660. 
10.3. Płatność za faktury VAT będą dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez  Wykonawcę. 

2. Dział III - Termin wykonania zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2013r.” 

3. W dziale XI skreśla się pkt 5.  

4. W załączniku nr 1 do modyfikacji z dnia  18.03.2011r. w Formularzu oferty słowa „za 
następującą cenę ryczałtową” zamienia się na słowa „za następującą cenę” 
 
5. W załączniku nr 1 do modyfikacji z dnia  18.03.2011r. w Formularzu oferty w pkt 2 wykreśla się 
słowo „ryczałtowa” 
 
6. W załączniku nr 5 do siwz – UMOWA – PROJEKT -  w  § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zapłaci naleŜność wynikającą z faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Datą 
zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 
 
7. W załączniku nr 5 do siwz – UMOWA – PROJEKT -   § 10 otrzymuje brzmienie; „Umowa 
obowiązuje Strony od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku” 
 
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 
 
UWAGA 
W związku ze zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 
ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert na dzień 28 marca 2011r. - godzina 
10.00. 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2011r. – godzina 10.15. 


