
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 38783-2013 z dnia 2013-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - NiemodlinPrzedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego 

w Niemodlinie w roku 2013, a w szczególności: 1) przesyłanie i doręczanie przesyłek nie rejestrowanych i 

rejestrowanych, w... 

Termin składania ofert: 2013-03-22  

 

Numer ogłoszenia: 42953 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38783 - 2013 data 14.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 

4606295, fax. 077 4606260. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: 22.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie (parter  

p. nr 5) ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin..  

 W ogłoszeniu powinno być: 25.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie 

(parter p. nr 5) ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w roku 2013, a w szczególności: 

1) przesyłanie i doręczanie przesyłek nie rejestrowanych i rejestrowanych, w obrocie krajowym  

i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych; 2) przesyłanie i doręczanie 

przesyłek komplementarnych do przesyłek rejestrowanych; 3) doręczanie przesyłek 

rejestrowanych zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom;  

4) przesyłanie i doręczanie przesyłek reklamowych. Usługi pocztowe, o których mowa powyżej 

realizowane będą na zasadach określonych w: a) Ustawie - Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38783&rok=2013-03-14


2012r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1529 z poźn. zm.), b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 

(Dz.U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki 

rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795, z późn. zm.), d) Ustawie - 

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, 

poz.267 z późn. zm.), e) innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących 

przedmiotem umowy, wydanych na podstawie Ustawy Prawo Pocztowe. Zamawiający deklaruje 

akceptacje regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, jeżeli regulamin spełnia 

zasady określone w przepisach Prawa pocztowego. Zamawiający deklaruje akceptację cennika 

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

określone w przepisach Prawa pocztowego. Wspólny Słownik Zamówień CPV: CPV 64.11.00.00-

0..  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych 

obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w roku 2013,  

a w szczególności: 1) przesyłanie i doręczanie przesyłek nie rejestrowanych i rejestrowanych,  

w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych;  

2) przesyłanie i doręczanie przesyłek komplementarnych do przesyłek rejestrowanych;  

3) doręczanie przesyłek rejestrowanych zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia 

adresatom; 4) przesyłanie i doręczanie przesyłek zawierających materiał reklamowy. Usługi 

pocztowe, o których mowa powyżej realizowane będą na zasadach określonych w: a) Ustawie - 

Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1529 z poźn. zm.),  

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.),  

c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji 

powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. 

Nr 183, poz. 1795, z późn. zm.), d) Ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia  

14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.267 z późn. zm.), e) innych aktach prawnych 

związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie Ustawy 

Prawo Pocztowe. Zamawiający deklaruje akceptacje regulaminu świadczenia usług pocztowych 

Wykonawcy, jeżeli regulamin spełnia zasady określone w przepisach Prawa pocztowego. 

Zamawiający deklaruje akceptację cennika świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, w tym 

zmianę cennika, jeżeli cennik spełnia zasady określone w przepisach Prawa pocztowego. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: CPV 64.11.00.00-0.  



II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).  

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron 

w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające  

z wykonania umowy w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków 

niniejszej umowy, lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów 

podatkowych i przepisów prawnych regulujących działalność pocztową, jeżeli wejście w życie 

tych przepisów uniemożliwi realizację umowy.  

 


