Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 26 czerwca 2019 r.
BBA.2.262.23.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na świadczenie usług pocztowych
w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym,
informuję, że Zamawiający w trybie pkt 7.3 Części I Ogłoszenia o zamówieniu zmienia jego
treść w następujący sposób:
W § 2 Istotnych postanowień umowy po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Uzgodnione pomiędzy Stronami zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek
listowych stanowić będą Załącznik Nr 5 do umowy.”
Jednocześnie w § 17 Istotnych postanowień umowy dodaje się zapis:
„Załącznik Nr 5 - zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych.”
W Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na korekcie wymiarów przesyłki typu B.
W związku z tym zapis ust. 3 Załącznika Nr 1 do Ogłoszenia w zakresie przesyłek
o gabarycie B otrzymuje brzmienie:
„(…)
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm
lub wysokość 300 mm.
(…)”
W Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do
wyekspediowania z siedziby głównej Zamawiającego, tj. z Kancelarii Ogólnej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1, od
poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 15.00-16.00. Odbioru dokonywać będzie
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór
przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez
Wykonawcę pieczęcią/podpisem i datą w zestawieniach odebranych przesyłek”
W Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia) § 1 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do
wyekspediowania z siedziby głównej Zamawiającego, tj. z Kancelarii Ogólnej Urzędu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 (pokój
1.6 Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego), od poniedziałku do piątku w dni robocze
w godzinach 15.00-16.00. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówek
nadawczych w odległości nie większej niż 3 km od siedzib jednostek terenowych podległych
Zamawiającemu. W przypadku braku ich posiadania Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru przesyłek z jednostek Zamawiającego w godzinach i w miejscach wskazanych
w Załączniku Nr 1 do umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tożsamy
z Załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia). Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania
będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę w zestawieniach odebranych
przesyłek podpisem i datą.
W Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający dokonuje zmiany ust. 12 polegający na dodaniu na końcu ustępu zdania
o
treści:
„Wzór
„zwrotnego
potwierdzenia
odbioru”
będzie
stosowany
po wcześniejszej akceptacji przez Wykonawcę”.
W Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający dokonuje zmiany ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej
kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO/POLECONA-E) umieszczania na
stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę
i adres Zamawiającego oraz znak opłaty pocztowej jako nadruk lub odcisk pieczęci o treści
uzgodnionej z Wykonawcą”.”
W Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia) § 2 ust. 1 pkt 3)
otrzymuje brzmienie:
„umieszczania na każdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem,
określając jednocześnie rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, priorytet czy zwrotne
potwierdzenie odbioru/elektroniczne potwierdzenie odbioru – ZPO/POLECONA-E) oraz
pełną nazwę i adres zwrotny Zamawiającego.”
W Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia) § 1 ust. 8 otrzymuje
brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru do
przesyłek nadanych na zasadach ogólnych.”
Zamawiający doprecyzowuje, że na potrzeby wyceny dla przesyłek listowych krajowych
oraz paczek pocztowych krajowych o zadeklarowanej wartości Wykonawca winien
przyjąć zadeklarowaną wartość 3 000,00 zł. Przesyłki o wyższej lub niższej
zadeklarowanej wartości będą rozliczane zgodnie z § 5 ust. 5 Istotnych postanowień umowy
według cennika Wykonawcy aktualnego na dzień nadania przesyłki.
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Zamawiający dokonuje zmiany Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 7
do Ogłoszenia) polegającego na usunięciu pozycji nadanych w obrocie zagranicznym
w strefie B, C i D. Ewentualne pprzesyłki z tych stref będą rozliczane zgodnie z § 5 ust. 5
Istotnych postanowień umowy według cennika Wykonawcy aktualnego na dzień nadania
przesyłki.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz
został zamieszczony na stronie internetowej.
W § 5 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia) po ust. 6 dodaje się
ust. 7 w brzmieniu:
„Za przesyłki zwracane do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia opłaty będą
uiszczane zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek.”
Zamawiający dokonuje zmiany Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 7
do Ogłoszenia) polegającego na poprawieniu ilości usługi poczty firmowej (poz. Nr 80
dotychczasowego Formularza) z liczby „4” na „12”.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz
został zamieszczony na stronie internetowej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część treści Ogłoszenia o zamówieniu. Mając na
uwadze, że ich uwzględnienie wymaga zmiany w przygotowanych ofertach dotychczasowy
termin składania ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2019 r. do
godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 28 czerwca 2019 r. godz. 11:30.
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