
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 66470-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 

zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych zwrotów przesyłek 

niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich... 

Termin składania ofert: 2014-03-06  

 

Numer ogłoszenia: 41981 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66470 - 2014 data 26.02.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz 

ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia dla 

Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w szczególności z Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1529 ze zm.), w tym w szczególności: a)Przyjmowanie, przemieszczanie i 

doręczanie przesyłek w tym paczek, które zostały szczegółowo określone w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia. Przesyłki, paczki będą doręczane na całym terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami. b)Zwracanie do Zamawiającego przesyłek wszystkich rodzajów 

po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. c)Doręczanie pokwitowanego 

przez adresata potwierdzenia odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, szacunkowe ilości przesyłek listowych każdego rodzaju, zostały podane 

w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66470&rok=2014-02-26


Warunków Zamówienia. 3. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w 

trakcie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w 

wysokości do 20% zamówienia podstawowego, tj. liczb wyszczególnionych w formularzy 

rzeczowo-cenowym. 4. Wartość zamówienia: 393.035,21 PLN.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w 

obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia dla Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.), w tym w szczególności: a)Przyjmowanie, 

przemieszczanie i doręczanie przesyłek w tym paczek, które zostały szczegółowo określone w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Przesyłki, paczki będą doręczane na całym terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. b)Zwracanie do Zamawiającego przesyłek 

wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 

c)Doręczanie pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru (ZPO) niezwłocznie po 

dokonaniu doręczenia przesyłki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szacunkowe ilości przesyłek listowych 

każdego rodzaju, zostały podane w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. W przypadku konieczności zwiększenia 

zakresu zamówienia w trakcie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

skorzystania z prawa opcji w wysokości do 20% zamówienia podstawowego, tj. liczb 

wyszczególnionych w formularzy rzeczowo-cenowym. 4. Wartość zamówienia podstawowego: 

393.035,21 PLN. 5. Wartość zamówienia objętego prawem opcji 471.642,26 PLN.. 

 


