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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr 83o87-2ol5 z dnia 201s-06'o8 r. ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1' Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym izagranicznym dla Urzędu
Statystycznego w Warszawie ijego oddziałów terenowych, tj': 1) Urzędu Statystycznego W Warszawie, ul. 1

Sierpnia 21, 02 - 134...
Termin składania ofert: 2015-06-15

Numer ogłoszenia: 87861 -2015; data zamieszczenia: 16.06.2015

oGŁosZENlE o ZMIANIE oGŁoSZENlA

ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamÓWieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 83087 - 2015 data 0B.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Statystyczny w Warszawie, ul' 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 464 22 50,

tax. 22 846 78 33.

SEKGJA ll: ZMIANY W oGŁoSZENlU

lI'1) Tekst' który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: lll.3.3.

W ogłoszeniu jest: \Ąłkonawca zobowiązany jest dysponowac lub zapewnic dysponowanie zapleczem

organizacyj-no-technicznym, tj. co najmniejjedną staĘ placÓwką pocztową w rozumieniu art. 3 p. 15

ustawy zdnia23listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z2012r.,poz.1529), w kaŻdejgminie miejskiej

i miejsko - wiejskiej oraz mieŚcie na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia

przetargu podziału administracyjnego kraju, w ktorej moŻna odebraĆ przesyłkę pocztową opłaconą lub za

pobraniem. W przypadku gmin mielskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które

posiadają więcej niz 20 000 mieszkańcÓw - wykonawca zobowiązany jest dyspo-nowaÓ lub zapewniÓ

sobie dysponowanie co najmniejjedną placÓwką pocŻową na kaŻde rozpoczęte 20 000 mieszkańcÓw.

KaŻda z ww. placówek pocŹowych musi byĆ przystosowana do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych

lub zapewniac obsługę osÓb niepełnosprawnych. Musi tez byÓ otwarta przynajmniej przez 11 godzin w dni

powszednie. Czytelnie oznakowana. Jeśli dzieli powierzchnię użytkową z innym podmiotem lub

jednoczeŚnie wykonuje inną działalnośÓ gospodarcząw tym samym miejscu przesyłki pocztowe muszą

znajdowaÓ się w wydzielonej strefie z osobnym miejscem do ich wydawania' Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia.

oŚwiadczenie zawarte jest w p. 4 Formularza oferty, który stanowi dodatek nr '1 do slWZ. ZłoŻenie

podpisanego Formularza ofeńy potwierdzażoŻenie wymaganego oświadczenia. ocena spełniania

warunkÓw udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartośc logiczna '1) - nie spełnia
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(wartość logiczna 0)"'

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest dysponowac lub zapewniĆ dysponowanie

zapleczem organizacyj-no-technicznym, tj. co najmniejjedną stałą placówką pocŹową w rozumieniu art. 3

p. 15 ustawy zdnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 22012 r., po2.1529), w kazdej gminie

miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień

ogłoszenia przetargu podziału administracyjnego kraju, w ktorej mozna odebrać przesyłkę pocztową

opłaconą lub za pobraniem. W przypadku gmin miejskich i miejsko _ wiejskich oraz miast na prawach

powiatu, ktore posiadają więcej niz 20 000 mieszkańcÓw - wykonawcazobowiązany jest dyspo-nować lub

zapewniÓ sobie dysponowanie co najmniejjedną placowką pocztową na każde rozpoczęte 20 000

mieszkańcow. KaŻda z ww. placowek pocŹowych musi byc przystosowana do obsługi i ruchu osób

niepełnosprawnych lub zapewniac obsługę osÓb niepełnosprawnych. Musi tez byc otwarta przynajmniej

pzez 10 godzin w dni powszednie. Czytelnie oznakowana' JeŚli dzieli powierzchnię uytkową z innym

podmiotem lub jednocześnie wykonuje inną działalnośĆ gospodarcą w tym samym miejscu przesyłki

pocztowe muszą znajdować się w wydzielonej strefie z osobnym miejscem do ich wydawania.

ZamawiĄący dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oświadczenia. oświadczenie zawarte jest w p. 4 Formularza ofeńy, ktory stanowi dodatek nr 1

do SlWZ. ZoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdzazłoŻenie wymaganego oświadczenia. ocena

spełniania warunkÓw udzłału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia (wartoŚc logiczna 1) -

nie spełnia (wartośÓ logiczna 0)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: lv'4.4.

W ogłoszeniu jest: '17.06.2015.

W ogłoszeniu powinno byó: 19'06.2015.
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