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Ogłoszenie nr 500053422-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605863-N-2017
Data: 24/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064500000, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76200
Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 488 414, e-mail urzad@um.slupsk.pl, faks
598 488 321.
Adres strony internetowej (url): bip.um.slupsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-11-07, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: 2017-11-14, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z § 9
istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 12A/12B do IWZ. Część I: 1.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w szczególności w
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następujących przypadkach: a) zmniejszenia liczby Jednostek postępowania w przypadku
likwidacji danego podmiotu; b) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy,
zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.; c) wprowadzenia przez
Wykonawcę korzystnych dla Zamawiającego zmian w cennikach usług, polegających na
obniżeniu cen, wprowadzenia rabatów itp.; d) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych
usług, będących usługami pocztowymi i niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia,
korzystnych dla Zamawiającego i nieistniejących w dniu zawarcia umowy; e) wystąpienia
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy; f) zmiany godzin urzędowania placówek oddawczoawizacyjnych z zachowaniem wymagań określonych w pkt. 26 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do umowy); g) zmiany placówki
oddawczoawizacyjnej ze względów organizacyjnych lub przyczyn losowych; h) zmiany
Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i doręczania przesyłek pocztowych oraz
godzin realizacji tych usług; i) zmiany dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w tym
umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: - z
powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu realizacji zamówienia Wykonawca winien
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Katalog istotnych
zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego
dokonywania tych zmian. Zamawiający może wyrazić zgodę na ich dokonanie. Część II: 1.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących
przypadkach: a) zmniejszenia liczby Jednostek postępowania w przypadku likwidacji danego
podmiotu; b) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.; c) wprowadzenia przez Wykonawcę
korzystnych dla Zamawiającego zmian w cennikach usług, polegających na obniżeniu cen,
wprowadzenia rabatów itp.; d) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących
usługami pocztowymi i niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych dla
Zamawiającego i nieistniejących w dniu zawarcia umowy; e)wystąpienia zmiany powszechnie
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obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy; f) zmiany Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i doręczania
przesyłek kurierskich oraz godzin realizacji tych usług; g) zmiany dotyczące realizacji
przedmiotu umowy, w tym umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy, w
następujących przypadkach: - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu
realizacji zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego
pisemnie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności. Katalog istotnych zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia
Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dokonywania tych zmian. Zamawiający może
wyrazić zgodę na ich dokonanie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy
zgodnie z § 9 istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 12A/12B do IWZ.
Część I: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w
szczególności w następujących przypadkach: a) zmniejszenia liczby Jednostek
postępowania w przypadku likwidacji danego podmiotu; b) aktualizacji danych
Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej
Wykonawcy itp.; c) wprowadzenia przez Wykonawcę korzystnych dla Zamawiającego
zmian w cennikach usług, polegających na obniżeniu cen, wprowadzenia rabatów itp.; d)
wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących usługami pocztowymi i
niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych dla Zamawiającego i
nieistniejących w dniu zawarcia umowy; e) wystąpienia zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy; f) zmiany godzin urzędowania placówek oddawczo-awizacyjnych z zachowaniem
wymagań określonych w pkt. 26 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik
Nr 2 do umowy); g) zmiany placówki oddawczoawizacyjnej ze względów organizacyjnych
lub przyczyn losowych; h) zmiany Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i
doręczania przesyłek pocztowych oraz godzin realizacji tych usług; i) zmiany dotyczące
realizacji przedmiotu umowy, w tym umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy,

03.11.2017 15:01

4z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0f95b6e0-a67c-4a35-9b95-f748...

w następujących przypadkach: - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu działań
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. O wystąpieniu okoliczności mogących
wpłynąć na zmianę terminu realizacji zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie; j)zmiany stawki podatku VAT na usługi
pocztowe i zmiany cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku. 2. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Katalog istotnych zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia Wykonawcy do
żądania od Zamawiającego dokonywania tych zmian. Zamawiający może wyrazić zgodę
na ich dokonanie. Część II: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian
postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmniejszenia liczby Jednostek
postępowania w przypadku likwidacji danego podmiotu; b) aktualizacji danych
Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy
prawnej Wykonawcy itp.; c) wprowadzenia przez Wykonawcę korzystnych dla
Zamawiającego zmian w cennikach usług, polegających na obniżeniu cen, wprowadzenia
rabatów itp.; d) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących usługami
pocztowymi i niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych dla
Zamawiającego i nieistniejących w dniu zawarcia umowy; e)wystąpienia zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy; f) zmiany Jednostek, dla których świadczona jest usługa odbioru i
doręczania przesyłek kurierskich oraz godzin realizacji tych usług; g) zmiany dotyczące
realizacji przedmiotu umowy, w tym umówionego terminu wykonania przedmiotu
umowy, w następujących przypadkach: - z powodu okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z
powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. O wystąpieniu okoliczności mogących
wpłynąć na zmianę terminu realizacji zamówienia Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie; h) zmiany stawki podatku VAT na usługi
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pocztowe i zmiany cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku. 2. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Katalog istotnych zmian wskazany w ust. 1 nie uprawnia Wykonawcy do
żądania od Zamawiającego dokonywania tych zmian. Zamawiający może wyrazić
zgodę na ich dokonanie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: 1) Załącznika nr 1
W ogłoszeniu jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek.
W ogłoszeniu powinno być: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek zgodnie z Wykazem jednostek organizacyjnych,
stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ oraz świadczenie usługi odbioru korespondencji z
jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w punkcie 25 załącznika nr
2A do IWZ.
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