
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 497678-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w 

obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy... 

Termin składania ofert: 2012-12-17  

 

Numer ogłoszenia: 510358 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 497678 - 2012 data 07.12.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 

077 4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona 

się wyboru wykonawcy jedynie w niżej wymienionych przypadkach : 1. zmiany 

stawki podatku VAT na usługi pocztowe, może nastąpić zmiana cen jednostkowych 

odpowiednio do aktualnie obowiązującej stawki podatku. 2. zmiany uregulowań 

prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, 3. obniżenia cen określonych przez 

Wykonawcę w ofercie w trakcie realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty 

pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą 

niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek 

wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, 

wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu, 4. możliwości korzystania 

z programów rabatowych (upustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku 

realizowanej umowy, 5. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze 

(zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące 

się w zakresie pojęciowym tzw. (siły wyższej), przez co rozumie się katastrofalne 

działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej 

(np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki 

uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany 

pierwotnych warunków realizacji usługi, gdy dalsza realizacja usługi na 

dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę 

istotnych warunków postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań.. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=497678&rok=2012-12-07


 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona 

się wyboru wykonawcy jedynie w niżej wymienionych przypadkach : 1. zmiany 

stawki podatku VAT na usługi pocztowe, może nastąpić zmiana cen jednostkowych 

odpowiednio do aktualnie obowiązującej stawki podatku. 2. zmiany uregulowań 

prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, 3. obniżenia lub podwyższenia cen 

określonych przez Wykonawcę w ofercie w trakcie realizacji zamówienia w 

przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub 

regulaminu Wykonawcy będą niższe lub wyższe od cen wynikających z przedłożonej 

oferty. W przypadku obniżenia cen Wykonawca ma obowiązek stosować względem 

Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego 

aktualnego cennika lub regulaminu, 4. możliwości korzystania z programów 

rabatowych (upustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej 

umowy, 5. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia 

nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w 

zakresie pojęciowym tzw. (siły wyższej), przez co rozumie się katastrofalne działania 

przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. 

wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z 

wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany 

pierwotnych warunków realizacji usługi, gdy dalsza realizacja usługi na 

dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę 

istotnych warunków postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, pokój nr 16 C parter.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, pokój nr 16 C parter.. 

 
 


