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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 119582-2013; data zamieszczenia: 

26.03.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1095904-2013 data 19.03.2013r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ich ewentualnych 
zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.  
 
Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek: 
 

1) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,  
2) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,  
3) przesyłki listowe polecone ekonomiczne (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
4) przesyłki listowe polecone priorytetowe (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
5) paczki pocztowe ( rejestrowane: zwykłe i priorytetowe),  
6) przesyłki pobraniowe ekonomiczne i priorytetowe,  
7) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,  
8) zwroty przesyłek poleconych. 

 
Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 
2000g: 
 

1) przesyłka listowa - przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek 
reklamowych; 

2) przesyłka polecona - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i 
doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; 

3) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną 
za pokwitowaniem odbioru; 

4) przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie odpowiedzialność ponosi operator do wysokości wartości przesyłki 
podanej przez nadawcę, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru; 
 

Przez paczki pocztowe rozumie się przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 
50.000 g. 
 
Pełen opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 

1.  
 
Szacunkową ilość przesyłek  Zamawiający podał w formularzu Kalkulacji cenowej – załącznik nr 3.   
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania lub zwiększenia ilości wskazanych przesyłek. 
Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od 
podanych ilości. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca składając ofertę wyraża 
zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi 
zmiany umowy.  
 
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. w: 
 

1. Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
2. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).  
3. Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 5, poz. 34 ze zm.).  

5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r.  
w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i 
przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. nr 183, poz. 1795 ze zm.). 

6. Międzynarodowych przepisach pocztowych w przypadku usług pocztowych 
w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 
108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745). 

oraz w Aktach Wewnętrznych Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.) 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo-odbiorczych.  
 
Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez Wykonawcę 
musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art.45 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
 
Usługi pocztowe będą opłacane przez Zamawiającego w formie opłaty z dołu. Za okres rozliczeniowy 
przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu 
rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową 
poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. 
Wartość należnego wynagrodzenia za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach 
miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj 
przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju.  

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości świadczonych usług pocztowych, wycenione na podstawie 
cen określonych w kalkulacji cenowej. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ich 
ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.  
 
Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek: 
 

9) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,  
10) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,  
11) przesyłki listowe polecone ekonomiczne (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
12) przesyłki listowe polecone priorytetowe (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
13) paczki pocztowe ( rejestrowane: zwykłe i priorytetowe),  
14) przesyłki pobraniowe ekonomiczne i priorytetowe,  
15) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,  
16) zwroty przesyłek poleconych. 

 
Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 
2000g: 
 

5) przesyłka listowa - przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek 
reklamowych; 

6) przesyłka polecona - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i 
doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; 
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7) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną 
za pokwitowaniem odbioru; 

8) przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie odpowiedzialność ponosi operator do wysokości wartości przesyłki 
podanej przez nadawcę, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru; 
 

Przez paczki pocztowe rozumie się przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 
50.000 g. 
 
Pełen opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 

1.  
 
Szacunkową ilość przesyłek  Zamawiający podał w formularzu Kalkulacji cenowej – załącznik nr 3.   
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania lub zwiększenia ilości wskazanych przesyłek. 
Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od 
podanych ilości. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca składając ofertę wyraża 
zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi 
zmiany umowy.  
 
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w: 
 

1. Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
2. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).  
3. Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
4. Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013r. nr 142). 
5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 5, poz. 34 ze zm.).  

6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r.  
w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i 
przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. nr 183, poz. 1795 ze zm.). 

7. Międzynarodowych przepisach pocztowych w przypadku usług pocztowych 
w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 
108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745). 

oraz w Aktach Wewnętrznych Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także w innych aktach prawnych nie 
wskazanych przez Zamawiającego dotyczących terminów nadawania i dostarczania pism. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.) 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo-odbiorczych.  
 
Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez Wykonawcę 
musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art.45 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
 
Usługi pocztowe będą opłacane przez Zamawiającego w formie opłaty z dołu. Za okres rozliczeniowy 
przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu 
rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową 
poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. 
Wartość należnego wynagrodzenia za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach 
miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj 
przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju.  

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości świadczonych usług pocztowych, wycenione na podstawie 
cen określonych w kalkulacji cenowej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 

W ogłoszeniu jest: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 
3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
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Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
27.03.2013 roku do godziny 1230. 
 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000 
0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 
pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub zdeponować w kasie 
Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w 
wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
02.04.2013 roku do godziny 1230. 
 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000 
0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 
pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub zdeponować w kasie 
Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4 
W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
27.03.2013 roku,  godzina 1230, miejsce: w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 02.04.2013 roku,  godzina 1230, miejsce: w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta 
Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.  
 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na 
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w: 4) 
Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013r. nr 142), a także 
w innych aktach prawnych nie wskazanych przez Zamawiającego dotyczących terminów nadawania i 
dostarczania pism. 
 
 
 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
 -/-     

 
    Jerzy Wysocki 

 


