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Przemyśl, 21.12.2021 r. 

ZP.271.25.2021 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 
Gminy Miejskiej Przemyśl. 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale XXV – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” – ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 27.12.2021 r., do godz. 

09:00.”; 

2) w Rozdziale XXVI – „TERMIN OTWARCIA OFERT” – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021 r., o godzinie 09:05.”; 

3) w Rozdziale XXVII – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” – ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 25.01.2022 r.”; 

4) w Załączniku Nr 2 do SWZ– Projektowane postanowienia umowy dla Zadania Częściowego 

Nr 1: 

a) w § 3 uchyla się ust. 11, 

b) w § 5 ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przyjmowanie przesyłek w placówce nadawczej wskazanej przez Wykonawcę do 

nadawania przesyłek przez Zamawiającego;”, 

c) w § 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących 

zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynności, 

o których mowa w ust. 12 lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego, w terminie 

nie krótszym niż 7 dni, dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zatrudnianie 

pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu ww. czynności uprawnia 

Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kary umownej za każdorazowe niespełnienie 

wymagań.”; 

5) w Załączniku Nr 2a do SWZ– Projektowane postanowienia umowy dla Zadania Częściowego 

Nr 2: 

a) w § 3 uchyla się ust. 11, 

b) w § 5 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących 

zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynności, 

o których mowa w ust. 12 lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego, w terminie 

nie krótszym niż 7 dni, dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zatrudnianie 

pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu ww. czynności uprawnia 

Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kary umownej za każdorazowe niespełnienie 

wymagań.”. 

2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ stają się jej integralnymi częściami, 

i są wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp informację umieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: www.platformazakupowa.pl  

http://www.przemysl.pl/
mailto:kancelaria@um.przemysl.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA


		2021-12-21T11:05:33+0100
	Marian Piotr Baran




