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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

         zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie           

              w latach 2013-2014” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza ujęcie w SIWZ rozdz. XVIII ust. 6 możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku: 
a) konieczności zmiany miejsca realizacji zamówienia jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności (siła wyższa). 
b) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; 
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy; 
d) zamiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w 
Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ w sytuacji spowodowanej zmianami cen tych 
pozycji zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym te zmiany przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe? 
 
Odpowiedź: 

1a: Zamawiający przewidział możliwość zmiany miejsca realizacji umowy w rozdziale XIX,  

pkt. 2, ppkt. 5) 

1b: Zamawiający przewidział zmiany stawek podatkowych VAT w rozdziale XIX, pkt. 2 ppkt. 4) 

1c: Zamawiający przewidział zmiany w rozdziale XIX, pkt. 2 ppkt. 3) 

1d: Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w przypadku 

zmiany ustawowej stawki podatku VAT w treści SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto, 

zgodnie z zapisem w rozdziale III SIWZ „Zamawiający deklaruje akceptację cennika 

świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, w tym zmianę cennika, jeżeli cennik spełnia 

zasady określone w przepisach Prawa Pocztowego 



Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie SIWZ załącznik 4 o: 

Poz. 1. – wskazanie gabarytu przesyłek listowych  

Poz. 2. – wskazanie gabarytu przesyłek listowych  

Poz. 10. Wskazanie gabarytu paczek 

Poz. 11. – wskazanie gabarytu paczek 

Poz. 12 – wskazanie kraju przeznaczenia 

Poz. 13. – wskazanie kraju przeznaczenia 

Pooz. 14 – wskazania gabarytu przesyłek pobraniowych 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zmian treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          BURMISTRZ 

/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu     21 .12.2012r. 
 


