
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Część I Świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym 

i zagranicznym

Część II Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444384/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17 13:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432281/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00016777/06/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00016777/07/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do IDW.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa 
w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 3 do IDW. 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na
dzień składania, tj.:
1) zaświadczenia o aktualnym wpisie do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na podstawie którego
operator pocztowy uprawniony jest do wykonywania działalności pocztowej.
2) wykazu usług, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do IDW
Część 1: 
wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
 co najmniej dwóch usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących
po sobie o wartości min. 100.000,00 zł brutto – każda
albo
 co najmniej jednej usługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących 
po sobie o wartości min na łączną kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Część 2
wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
 co najmniej dwóch usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących
po sobie o wartości min. 100.000,00 zł brutto – każda
albo
 co najmniej jednej usługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących 
po sobie o wartości min na łączną kwotę co najmniej 200. 000,00 zł brutto.

Dotyczy Części 1 i Części 2:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie składających ofertę co najmniej jeden musi spełniać warunek.
W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego
postępowania winien wyodrębnić zakres/usług, 
o którym mowa powyżej i podać jego wartość.
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał
wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac przez wykonawcę oraz przedstawienia stosownych dowodów np.
umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) dowody określające czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - dotyczy Części 1 i Części 2,

Po zmianie: 
Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do IDW.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa 
w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 3 do IDW. 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na
dzień składania, tj.:
1) zaświadczenia o aktualnym wpisie do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na podstawie którego
operator pocztowy uprawniony jest do wykonywania działalności pocztowej.
2) wykazu usług, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do IDW
Część 1: 
wykonanych należycie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
 co najmniej dwóch usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących
po sobie o wartości min. 100.000,00 zł brutto – każda
albo
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 co najmniej jednej usługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących 
po sobie o wartości min na łączną kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Część 2
wykonanych należycie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
 co najmniej dwóch usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących
po sobie o wartości min. 100.000,00 zł brutto – każda
albo
 co najmniej jednej usługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych przez okres min. 12 miesięcy następujących 
po sobie o wartości min na łączną kwotę co najmniej 200. 000,00 zł brutto.

Dotyczy Części 1 i Części 2:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie składających ofertę co najmniej jeden musi spełniać warunek.
W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego
postępowania winien wyodrębnić zakres/usług, 
o którym mowa powyżej i podać jego wartość.
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał
wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac przez wykonawcę oraz przedstawienia stosownych dowodów np.
umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) dowody określające czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - dotyczy Części 1 i Części 2,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-11-18 09:00

Po zmianie: 
2022-11-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-11-18 09:05

Po zmianie: 
2022-11-23 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-12-17

Po zmianie: 
2022-12-22
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