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Rzeszów, dnia 11-02-2015 r. 

 
OR-IV.272.1.1.2015                                                                           

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

pocztowych” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, 
następująco: 
 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 
 

 dotychczasową treść rozdz. 11, zastępuje się rozdz. 11 w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych”; znak sprawy: OR-
IV.272.1.1.2015; nie otwierać do dnia 17.02.2015 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2015 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2015 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
– pok. nr 207.”; 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 5 „Istotne (…)” do SIWZ w ten sposób, że:  
 

 § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 



Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2 – znak sprawy: OR-IV.272.1.1.2015  
 

str. 2 z 3 

 

„Ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy nie ulegną podwyżce w okresie 
obowiązywania umowy – z zastrzeżeniem zdania trzeciego. Do ww. cen Wykonawca będzie 
naliczał podatek od towarów i usług VAT, stosując stawkę procentową obowiązującą dla tego 
podatku w dniu wykonania usługi. Dopuszcza się możliwość podwyższenia cen 
jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy, w przypadku wzrostu tych cen 
zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym ten wzrost przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo 
pocztowe. Podwyżka cen jednostkowych netto następuje na podstawie aneksu. Zmiana cen 
jednostkowych brutto związana ze zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT  
następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści 
umowy.”; 
 

3. Zmienia się treść Załącznika nr 6 „Szczegółowy (…)” do SIWZ w ten sposób, że 
 

 w pkt 3, po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie, w brzmieniu: 
 

„Zamawiający informuje, że około 50% nadanych przesyłek pocztowych to przesyłki listowe 
polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W ramach tych przesyłek ok. 15% stanowiły 
przesyłki specjalne. Dane te są danymi szacunkowymi za rok 2014 r., które mogą ulec 
znaczącym zmianom w latach przyszłych w momencie zaistnienia okoliczności związanych 
m.in. z zakresem zadań poszczególnych Departamentów, ilością prowadzonych spraw 
sądowych, administracyjnych i  bardzo dużym, szybkim rozwojem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP).” 
 

 pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

„7.1. Zamawiający będzie uiszczał opłaty od nadawanych przesyłek listowych w formie 
frankowania na maszynach frankujących FP Ultimail 90 oraz FP EFS 3000 – od pierwszego 
dnia obowiązywania umowy. 
 

7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość uiszczania opłat od nadawanych przesyłek listowych  
w formie frankowania na maszynach frankujących należących do Wykonawcy użyczonych 
Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia – od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 
Koszty użyczenia Wykonawca powinien wliczyć w cenę jednostką zgodnie z rozdz. XII pkt 1 
SIWZ. 
 

7.3. W sytuacji określonej w pkt. 7.1. koszty związane z serwisem i naprawą maszyn 
frankujących ponosi Zamawiający, a koszty przeprogramowania ponosi Wykonawca.  
W sytuacji określonej w pkt. 7.2 koszty związane z serwisem i naprawą oraz koszty 
przeprogramowania ponosi Wykonawca. Jeżeli awaria maszyny została spowodowana  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszty naprawy ponosi Zamawiający  
– w takiej sytuacji do Zamawiającego należy wybór podmiotu zlecającego naprawę, trybu 
zlecenia naprawy oraz podmiotu, któremu zostanie zlecona naprawa. 
 

7.4. Zasady rozliczania i regulowania należności dla przesyłek opłacanych przy użyciu 
maszyny do frankowania. 
 

1) Uiszczanie opłaty przez Zamawiającego tzw. „Kaucji” na zabezpieczenie należności na 
poczet przyszłych usług pocztowych następować będzie w formie opłaty z „góry”, co 
skutkować będzie odpowiednim ustawieniem przez Wykonawcę licznika maszyn do 
frankowania. 
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2) Wpłata o której mowa w pkt. 1) dokonywana przez Zamawiającego na poczet ustawienia 
licznika maszyny do frankowania, nie będzie stanowić zaliczki (przedpłaty) w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.  
z 2012 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) z uwagi na brak możliwości skonkretyzowania na 
moment wpłaty usług pocztowych, których płatność zabezpiecza Kaucja. 

3) Zamawiający dokonywać będzie wpłat kaucji na zabezpieczenie należności, na poczet 
wykonania usług pocztowych z góry, przelewem na wskazany przez Wykonawcę nr 
rachunku bankowego. 

4) Ustawienie licznika maszyny frankującej odpowiednio do wysokości wpłaty kaucji  
w siedzibie Zamawiającego, następować będzie najwcześniej w dniu stwierdzenia wpływu 
środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5) Po otrzymaniu przez Wykonawcę kaucji, o której mowa w pkt. 1), Wykonawca wystawi na 
Zamawiającego notę uznaniową.  

6) W terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego, Wykonawca wystawi 
na Zamawiającego fakturę dokumentującą faktycznie zrealizowane usługi pocztowe na 
rzecz Zamawiającego w tym okresie rozliczeniowym. 

7) Kwota wynikająca z faktury, zostanie pobrana z wpłaconej uprzednio przez 
Zamawiającego kaucji. W momencie wyczerpania kwoty kaucji, ponowne wykorzystani 
maszyny do frankowania przez Zamawiającego, będzie możliwe po wpłacie kaucji o której 
mowa w pkt. 1) i pkt. 3). 

8) W przypadku awarii maszyn frankujących, opóźnienia w zapłacie lub brak zapłaty Kaucji    
Wykonawca dopuści nadawanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych  
z zastosowaniem formy „opłaty z dołu” z terminem płatności do 21 dni – licząc od dnia,  
w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.”; 

 

 w pkt 8, po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie, w brzmieniu: 
 

„Przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym powinny być doręczone w terminie D+2, 
a przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w terminie D+3.”. 
 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.02.2015 r., do godz. 10:00. 
 


