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       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.8.2018  

 

ZP.271.8.2018 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” prowadzonego 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.). 

 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający informuje, że dokonano następujących zmian w treści Załącznika Nr 3 do 

Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy tj.:  

 

1) zmienia się treść § 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia  
1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pocztowych, o których 
mowa w § 2 w okresie od dnia 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 
 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 
przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje prawo jej rozwiązania bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 
 
4. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem  
1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
 
5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

2) zmienia się treść „Uwagi” w § 6 wzoru umowy, która otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

 

 



„(*) Uwaga: Zapisy ust. 5 i 6 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku 
Wykonawcy który nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy                    
z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. W przeciwnym przypadku 
ustępy 5 i 6 nie zostaną zamieszczone w umowie.”  

 

3) zmienia się treść § 7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

„ 1) po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania 

wyjaśniającego z udziałem Wykonawcy, nadal stwierdza rażące uchybienia 

w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy po 

jego stronie, a Wykonawca pomimo wezwań pisemnych rażąco narusza 

postanowienia umowy.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia ww. załącznika do 
Ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 

Załącznik:  
- aktualna treść Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy. 

 
 

 


