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       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.6.2018  

 

ZP.271.6.2018 

 
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: 

 

1. Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy tj.:  

 

1) zmienia się treść § 3 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„2. W przypadku konieczności nadania lub zwrotu przez Zamawiającego 

przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym, podstawą rozliczeń będą ceny  

z aktualnego cennika usług Wykonawcy.” 

 

2) zmienia się treść § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spodziewanym terminie 
przekroczenia kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 i wcześniejszym rozwiązaniu 
umowy z tego tytułu – nie później niż 14 dni przed datą jej faktycznego 
rozwiązania.  

W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, Strony zobowiązują się 
do dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, 
rozliczenia liczby nadanych/zwróconych przesyłek.” 

 

3) zmienia się treść § 4 ust. 2 i 3  wzoru umowy które otrzymują następujące 

brzmienie:  

 

„2. Z tytułu należności za wykonanie usług pocztowych, Zamawiający 
wnosi opłaty „z dołu” na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, na 
podstawie otrzymanej drogą elektroniczną od Wykonawcy faktury VAT                       
w formacie PDF.  



Faktury VAT należy: 
 

1) wystawiać na poniższe dane:  
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
NIP: 6420009726 
 
2) faktury VAT przesyłane będą drogą elektroniczną, zgodnie z poniższym: 
 
- Wykonawca  oświadcza,  że  faktury  będą  przesyłane  z  następującego  
adresu  e-mail: 
……………@.............................. 
 
- Zamawiający  oświadcza,  że  adresem  e-mail  właściwym  do  przesyłania  
faktur  jest: 
……..@.................... 
Zamawiający zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania 
informacji zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego 
automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem 
tej funkcji lub przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy wskazany 
w pkt 1) informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja 
zwrotna potwierdzająca odbiór  faktury, przez Zamawiającego, zawierać 
będzie datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej  Zamawiającego  
wskazanej   
w  pkt 2). 
 
3. Należność z tytułu faktur VAT będzie regulowana przelewem na podany 
na fakturach VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury VAT.” 

 

4) zmienia się treść § 6 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. W pozostałych przypadkach niewykonania umowy lub w przypadku 

nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

należne odszkodowanie i inne świadczenia określone przepisami ustawy                   

z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481                    

z późn. zm.). Wypłata odszkodowania będzie każdorazowo poprzedzona 

złożeniem przez Zamawiającego reklamacji i będzie dokonywana w oparciu      

i na podstawie wyniku przeprowadzonego przez Wykonawcę postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia tj.: 

 

1) zmienia się treść punktu 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„6. W przypadku konieczności nadania lub zwrotu przez Zamawiającego 

przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym, podstawą rozliczeń będą ceny                 

z aktualnego cennika usług Wykonawcy.” 

mailto:poczta@powiatprudnicki.pl


 

2) zmienia się treść punktu 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„8. Z tytułu należności za wykonanie usług pocztowych, Zamawiający wnosi 
opłaty „z dołu” na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, na podstawie 
otrzymanej drogą elektroniczną od Wykonawcy faktury VAT w formacie PDF. 
Faktury VAT należy: 

1) wystawiać na poniższe dane:  
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
NIP: 6420009726 

      2) faktury VAT przesyłane będą drogą elektroniczną, zgodnie z poniższym: 
- Wykonawca  oświadcza,  że  faktury  będą  przesyłane  z  następującego  
adresu  e-mail: 
……………@...................., 
- Zamawiający  oświadcza,  że  adresem  e-mail  właściwym  do  przesyłania  
faktur  jest: 
……..@.................... 
Zamawiający zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji 
zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego 
potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji lub 
przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy wskazany w pkt 1) informacji 
zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca 
odbiór  faktury, przez Zamawiającego, zawierać będzie datę wpływu faktury na 
adres skrzynki pocztowej  Zamawiającego  wskazanej w  pkt 2).” 

 

3) zmienia się treść punktu 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Należność z tytułu faktur VAT będzie regulowana przelewem na podany na 

fakturach VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury VAT.” 

3. Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza ofertowego                             

tj. zmienia się treść punktu 4 i 5 wzoru formularza ofertowego, które otrzymują 

następujące brzmienie:  

 

„4. Zobowiązujemy się do wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia  w okresie od dnia 1.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. nie dłużej jednak niż do 

dnia, w którym wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało osiągnąć kwotę, o której mowa w 

§ 3 ust. 3 wzoru umowy (tj. oferowanej łącznej ceny brutto) z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 

wzoru umowy.  

5. Oświadczamy, że należność z tytułu faktur VAT będzie regulowana przelewem na podany 

na fakturach VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT.” 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe punkty ww. załączników do Ogłoszenia   
o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 

Załączniki: 
 

1) aktualna treść Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy, 

2) aktualna treść Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, 

3) aktualna treść Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza 

ofertowego. 

 

 


