Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu
Miejskiego w Policach”
Na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)), Zamawiający dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Część IX pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kryterium oceny ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednią wagę procentową:
 cena brutto za realizację całego zamówienia – 70%,
 liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
wg stanu na dzień 31 października 2017 roku lub 1 listopada 2017 roku – 30%.”
W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo - cenowy nr 1”:
 kolumna 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena łączna brutto w PLN (iloczyn kol. 3 i
kol. 7)”
 w tabeli wiersz D w pkt. 11 w kolumnie „Szacowana ilość przesyłek w trakcie
realizacji umowy * [szt.]” otrzymuje brzmienie: 12
 zapis pod tabelą: „Przez przesyłki miejscowe należy rozumieć przesyłki adresowane
na obszar województwa zachodniopomorskiego” otrzymuje brzmienie „Przez
przesyłki miejscowe należy rozumieć przesyłki adresowane na obszar Miasta Police”.
W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo - cenowy nr 2”:
 kolumna 8 tabeli otrzymuje brzmienie: „Cena łączna brutto w PLN (iloczyn kol. 3 i
kol. 7)”
W załączniku 4 „Wzór umowy” zmienia się następujące zapisy:
 § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Rozliczenia finansowe między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy
dokonywane będą z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, przy
czym obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.”
 W §7 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6. Faktury VAT mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres
e-mail: faktury@ug.police.pl”
 § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Odpowiedzialność Wykonawcy i postępowanie reklamacyjne reguluje ustawa
prawo pocztowe.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen tylko w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług.

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
4. Rozwiązanie umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze Stron, z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.”

