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ZMIANA TREŚCI   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. 

 Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy  
w Krapkowicach na 2013rok 

 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

- jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, dokonuję zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,  

 Nr sprawy :PIRG.271.1.19.2012, zwanej dalej SIWZ 

 w ten sposób, że: 

1. w projekcie ,,Umowy na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i 

Gminy w Krapkowicach na rok 2013  stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ   dokonuje się  

następujących zmian: 

a) w § 11, pkt 2c dotychczasową treść wykreśla się i nadaje nowe brzmienie: „ 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.” Jednocześnie treść tą wprowadza się do Działu XVII, pkt 1c SIWZ w miejsce 

treści dotychczasowej. 

b)wykreśla się stronę 7 zawierającą  §12,§13,§14,§15,§16,§17. 

c) do treści §7, ust. 3 dodaje się treść o brzmieniu: „oraz opłata za odbiór korespondencji z 

siedziby Zamawiającego”. Jednocześnie treść tą dodaje  się do Działu I ,pkt 9 SIWZ. 

d) w §7, ust. 10 dotychczasową treść wykreśla się i nadaje nowe brzmienie: „Płatności 

uiszczane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 

wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z faktura do siedziby 

Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym 

wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu przesyłki z fakturą. 

Jednocześnie anuluje się treść załącznika nr 5 do SIWZ -Projekt Umowy na świadczenie 
usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na rok 2013.   
 



                       Równocześnie  wprowadza się nową treść Projektu Umowy na świadczenie usług 
pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na rok 2013  . Nową 
treść  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.                       

                       
                      2.  Anuluje się dotychczasową treść załącznika nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy. 
                       Równocześnie wprowadza się nową treść załącznika nr 4 do SIWZ. Nowa treść stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego pisma 
 

 
 

3. W dziale VII SIWZ „Termin i miejsce składania i otwarcia  ofert”, dotychczasową treść 

wykreśla się i nadaje nową treść o brzmieniu:  „Ofertę należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 21, na parterze, 

pokój nr 16C, do dnia 19.12.2012r. do godz. 11.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego 

po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

19.12.2012r. o godz.11.15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w 

Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 21, w sali posiedzeń na II piętrze. Otwarcie ofert jest jawne. 
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