
Numer ogłoszenia: 283692 - 2015; data zamieszczenia : 23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  269434 - 2015 data 12.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiat Raciborski, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, fax. 32 4597386.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa

Powiatowego w Raciborzu w zakresie: a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych, b) zwrotu przesyłek niedoręczonych, c) transportu przesyłek od zamawiającego do

placówek nadawczych wykonawcy, d) dostarczania przesyłek do siedziby zamawiającego. 2. Do

zakresu przedmiotu zamówienia zalicza się: a) powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i

zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2 kg, paczek pocztowych o wadze do 10 kg oraz

przesyłek kurierskich w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania, b) przekazywanie do

siedziby zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłki, c) przekazywanie do siedziby

zamawiającego zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich

doręczenia lub wydania odbiorcy z podaniem przyczyny zwrotu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu usług

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług związanych z usługami pocztowymi.

Do przedmiotu zamówienia zalicza się w szczególności: a) usługi wchodzące w zakres usług

powszechnych, polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

pocztowych (listowych i paczek), b) usługi polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i

doręczaniu przesyłek kurierskich, c) usługi zwrotu do siedziby zamawiającego przesyłek niedoręczonych,

d) odbiór przesyłek z siedziby zamawiającego i transport do placówek nadawczych. 2. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).

W ogłoszeniu jest:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie cen jednostkowych

wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, obejmującej

przedmiot zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 2) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia, 4) wymogów wynikających z uregulowań prawnych w zakresie

ustalenia lub zatwierdzenia cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe,

5) obniżenia opłat pocztowych dla usług wynikających z aktualnego cennika lub regulaminu Wykonawcy,

6) korzystania z programów rabatowych oferowanych przez wykonawcę w toku realizowanej umowy.
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Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, każda ze

stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany

cen jednostkowych. W razie zmiany, o której mowa w pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany cen

jednostkowych należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy wynikających z podwyższenia

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w

wymiarze niższym niż pełen etat. W razie zmiany wskazanej w pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany

cen jednostkowych należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o

pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez

wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku

zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

W ogłoszeniu powinno by ć: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków

zmian. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie cen jednostkowych

wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, obejmującej

przedmiot zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 2) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia, 4) obniżenia opłat pocztowych dla usług wynikających z

aktualnego cennika lub regulaminu wykonawcy, 5) korzystania z programów rabatowych oferowanych

przez wykonawcę w toku realizowanej umowy. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1-3 będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia, każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych. W razie zmiany, o której

mowa w pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych należy rozumieć sumę wzrostu

kosztów wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników

biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części

zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. W razie

zmiany wskazanej w pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych należy rozumieć sumę

wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej

łączącej wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z

konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o

pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto

tych osób.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi

Klienta (parter).

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 02.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro

Obsługi Klienta (parter).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  4.4.16).

W ogłoszeniu jest:  5. Kryterium nr 2 oceny ofert: zatrudnienie oznacza udział procentowy liczby osób

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ogólnej liczbie osób, które będą realizować przedmiot
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zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek (tj. doręczyciele - listonosze, osoby wydające

przesyłki), z uwzględnieniem personelu podwykonawców.

W ogłoszeniu powinno by ć: 5. Kryterium nr 2 oceny ofert: zatrudnienie oznacza udział procentowy

liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ogólnej liczbie osób, które będą realizować

przedmiot zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek w obrocie krajowym (tj.

doręczyciele - listonosze, osoby wydające przesyłki), z uwzględnieniem personelu podwykonawców.
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