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Milanówek, dnia 22.03.2013 r.         

TOM.271.2.7.2013                           
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/8/ORG/ 13 na  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie  
             krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka” 
 

 
 
 

Zamawiający Gmina Milanówek informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ww. zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
W pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia’ Zamawiający dokonał częściowej zmiany 
poprzez wykreślenie z przedmiotu zamówienia przesyłek reklamowych. W związku z 
powyższym poniższy zapis otrzymuje brzmienie: 
 
„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.” 

 
W „Opisie Przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1,  
 
W pkt. 4  również wykreślono zapis dotyczący przesyłek reklamowych. W związku ze zmianą 
powyższy pkt. otrzymuje brzmienie: 
 

4. „Operator pocztowy na rzecz Nadawcy  zobowiązany będzie świadczyć niżej wymienione 
usługi pocztowe: 
1) w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych  

w zakresie: 
a) przesyłek pocztowych nierejestrowanych, 
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b) przesyłek listowych poleconych, 
c) przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, 
d) paczek pocztowych, 
e) paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością. 

2) w obrocie krajowym w zakresie: 
a) przesyłek pobraniowych ekonomicznych i priorytetowych, 
b) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych, 
c) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych ekonomicznych i 

priorytetowych, 
3) w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych  

w obrocie krajowym i  zagranicznym, 
4) w zakresie przesyłek zwracanych do Nadawcy, po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem placówek oddawczych operatora 
pocztowego.” 

 
Wykreślono całkowicie zapisy pkt. 17 dotyczące nadawania przesyłek reklamowych. 
 
 
Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a pkt. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
 
 

Z poważaniem 
z. up. Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                              Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 
-/- 

Ryszard Malinowski 
 


