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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. STOISŁAWA 6

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-952 Szczecin Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914416600

Osoba do kontaktów:  Marek Talaga

E-mail:  ksiegowosc@szczecin.pa.gov.pl Faks:  +48 914416605

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://szczecin.pa.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot zamówienia - Kod CPV 64110000-0 - usługi pocztowe
1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, tj. świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz zwrot przesyłek niedoręczonych na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych
Prokuratury.
2.Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług pocztowych na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, wskazanych w załączniku nr 8 do siwz, w tym wszystkich jednostek
organizacyjnych tych prokuratur, niezależnie od ich siedziby, która może ulec zmianie w czasie realizacji
zamówienia. Jednostki organizacyjne Prokuratury będą nadawać korespondencję tylko i wyłącznie we własnym
imieniu, jako nadawcy. W każdej sytuacji to właściwa jednostka Prokuratury, od której będzie pochodzić
przesyłka, musi figurować jako nadawca przesyłki.
3.Wykaz przesyłek stanowi kalkulacja cenowa - załącznik nr 1a do siwz. Ilość przesyłek w ramach
świadczonych usług jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych
przesyłek. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi
zmiany umowy.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość nadania przesyłek nieujętych w załączniku
1a do siwz. Wszystkie usługi niewymienione w poz. 1-228 załącznika nr 1a do siwz kalkulacja cenowa,
świadczone będą za ceny wynikające z cennika Wykonawcy, stanowiącego załącznik do oferty.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do siwz.
6.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 64110000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Ap III G 27/11/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PASzczecin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-025707   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 043-071123  z dnia:  02/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/02/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Roz. I, pkt 10 - Sytuacja
podmiotowa wykonawców, w
tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:

Zamiast:

10.Inne dokumenty wymagane przez
Zamawiającego:
1)formularz oferty zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku
składania oferty wspólnej należy
złożyć jeden dokument
2)kalkulacja cenowa wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1a do
siwz
w przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden
dokument
3)odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w
Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w
przypadku składania oferty wspólnej
(Rozdział III pkt 1 siwz)
4)oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do
siwz wskazujące część zamówienia,
której wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom (jeżeli
Wykonawca przewiduje udział
podwykonawców)

Powinno być:

10. Inne dokumenty wymagane
przez Zamawiającego:
1)formularz oferty zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku
składania oferty wspólnej należy
złożyć jeden dokument
2)kalkulacja cenowa wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1a
do siwz w przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden
dokument
3)odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w
Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w
przypadku składania oferty wspólnej
(Rozdział III pkt 1 siwz)
4)oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do
siwz wskazujące część zamówienia,
której wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom (jeżeli
Wykonawca przewiduje udział
podwykonawców) w przypadku
składania oferty wspólnej należy
złożyć jeden dokument
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w przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden
dokument
5)cennik Wykonawcy - w celu,
o którym mowa w rozdziale XV
pkt 4 siwz w przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden
dokument
(Ww. dokumenty muszą być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza).

5)cennik Wykonawcy - w celu,
o którym mowa w rozdziale XV
pkt 4 siwz w przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden
dokument. (Dokumenty wskazane
w pkt. 10 ppkt. 1-4 siwz muszą
być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
Dokument wskazany w pkt. 10 ppkt.
5 siwz musi być złożony w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) dodanie pkt 9 - Informacje
dodatkowe:

Zamiast:

1.Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia rozpoczęcia
świadczenia usług.
2.Umowa obowiązywać będzie
od dnia jej podpisania, przy
czym świadczenie usług na
podstawie umowy zostanie
rozpoczęte w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, lecz nie
później niż od dnia 2 stycznia
2017 r. Wykonawca będzie
zobowiązany świadczyć usługi
przez 24 miesiące lub do dnia
wyczerpania środków finansowych,
stanowiących maksymalne
zobowiązanie powszechnych
jednostek organizacyjnych
prokuratury, wynikające z zawartej
umowy.
2a.Przed podpisaniem umowy,
Wykonawca po otrzymaniu
informacji o wyborze jego oferty jako
najkorzystniejszej, zobowiązany
jest niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 10 dni
przedłożyć Zamawiającemu aktualny
wykazu placówek pocztowych, za
pośrednictwem których realizowana
będzie usługa, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 12 do
siwz. Zamawiający zastrzega sobie
prawo sprawdzenia wybranych
przez Zamawiającego placówek
Wykonawcy, którego oferta uznana
zostanie za najkorzystniejszą w
zakresie spełnienia wymogów, o
których mowa w pkt. 21 Załącznika
nr 11 do siwz - Opis Przedmiotu
zamówienia.
Podstawą do dokonania weryfikacji
będą, dostosowane do podziału
terytorialnego obowiązującego
od 1 stycznia 2016 r. dane
Urzędu Statystycznego zawarte

Powinno być:

1.Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia rozpoczęcia
świadczenia usług.
2.Umowa obowiązywać będzie
od dnia jej podpisania, przy
czym świadczenie usług na
podstawie umowy zostanie
rozpoczęte w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, lecz nie
później niż od dnia 2 stycznia
2017 r. Wykonawca będzie
zobowiązany świadczyć usługi
przez 24 miesiące lub do dnia
wyczerpania środków finansowych,
stanowiących maksymalne
zobowiązanie powszechnych
jednostek organizacyjnych
prokuratury, wynikające z zawartej
umowy.
2a.Przed podpisaniem umowy,
Wykonawca po otrzymaniu
informacji o wyborze jego oferty jako
najkorzystniejszej, zobowiązany
jest niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 10 dni
przedłożyć Zamawiającemu aktualny
wykazu placówek pocztowych, za
pośrednictwem których realizowana
będzie usługa, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 12 do
siwz. Zamawiający zastrzega sobie
prawo sprawdzenia wybranych
przez Zamawiającego placówek
Wykonawcy, którego oferta uznana
zostanie za najkorzystniejszą w
zakresie spełnienia wymogów, o
których mowa w pkt. 21 Załącznika
nr 11 do siwz - Opis Przedmiotu
zamówienia.
Podstawą do dokonania weryfikacji
będą, dostosowane do podziału
terytorialnego obowiązującego
od 1 stycznia 2016 r. dane
Urzędu Statystycznego zawarte



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 14

w opracowaniu pt. Powierzchnia
ludności w przekroju terytorialnym
w 2015 r. dostępnym pod linkiem:
http://stat.gov.pl/obszary-tematvczne/
ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-
ludnosc-w-przekroiu-tervtorialnvm-
w-2015-r-,7,12.html. tabeli nr 26
w którym podział administracyjny
kraju został opracowany wg stanu
na dzień 1 stycznia 2015 r., a liczba
ludności we wszystkich jednostkach
wykazana jest wg stanu na dzień 31
grudnia 2014 r.
Zamawiający w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek
braków wezwie wykonawcę do
niezwłocznego ich uzupełnienia.
Jeżeli wykonawca w tym terminie
nie dostarczy wymaganych
dokumentów, sytuacja ta zostanie
potraktowana jako okoliczność, o
której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1
i 3 ustawy i zostanie zastosowana
procedura określona w art. 94
ust. 3 ustawy. Do wykonawcy
wybranego na podstawie art. 94 ust.
3 będzie miała również zastosowanie
procedura weryfikacji, o której mowa
w niniejszym punkcie.
3.Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
4.Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy, przez
cały okres wykonywania Umowy,
w terminie miesiąca od zaistnienia
następujących okoliczności:
1)Wykonawca, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego lub
Jednostki nie wykonuje zobowiązań
wynikających z Umowy lub wykonuje
je nienależycie, a stan nienależytego
wykonywania Umowy na rzecz
wszystkich Jednostek przekracza
120 dni roku kalendarzowego.
2)W wyniku wszczętego
postępowania egzekucyjnego
nastąpiło zajęcie znacznej części
majątku Wykonawcy, albo złożony
został wniosek o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy.
3)Wykonawca przystąpił do likwidacji
swojego przedsiębiorstwa, z
wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej

w opracowaniu pt. Powierzchnia
ludności w przekroju terytorialnym
w 2015 r. dostępnym pod linkiem:
http://stat.gov.pl/obszary-tematvczne/
ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-
ludnosc-w-przekroiu-tervtorialnvm-
w-2015-r-,7,12.html. tabeli nr 26
w którym podział administracyjny
kraju został opracowany wg stanu
na dzień 1 stycznia 2015 r., a liczba
ludności we wszystkich jednostkach
wykazana jest wg stanu na dzień 31
grudnia 2014 r.
Zamawiający w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek
braków wezwie wykonawcę do
niezwłocznego ich uzupełnienia.
Jeżeli wykonawca w tym terminie
nie dostarczy wymaganych
dokumentów, sytuacja ta zostanie
potraktowana jako okoliczność, o
której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1
i 3 ustawy i zostanie zastosowana
procedura określona w art. 94
ust. 3 ustawy. Do wykonawcy
wybranego na podstawie art. 94 ust.
3 będzie miała również zastosowanie
procedura weryfikacji, o której mowa
w niniejszym punkcie.
3.Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
4.Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy, przez
cały okres wykonywania Umowy,
w terminie miesiąca od zaistnienia
następujących okoliczności:
1)Wykonawca, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego lub
Jednostki nie wykonuje zobowiązań
wynikających z Umowy lub wykonuje
je nienależycie, a stan nienależytego
wykonywania Umowy na rzecz
wszystkich Jednostek przekracza
120 dni roku kalendarzowego.
2)W wyniku wszczętego
postępowania egzekucyjnego
nastąpiło zajęcie znacznej części
majątku Wykonawcy, albo złożony
został wniosek o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy.
3)Wykonawca przystąpił do likwidacji
swojego przedsiębiorstwa, z
wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej
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w celu przekształcenia lub
restrukturyzacji.
5.Wykonawca jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy, przez
cały okres wykonywania Umowy,
w przypadku, gdy Zamawiający
powiadomił pisemnie Wykonawcę, iż
nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z Umowy,
w terminie jednego miesiąca od
otrzymania takiego zawiadomienia.
6.Zamawiający przewiduje
następujące zmiany umowy w
stosunku do treści oferty:
1)zmiana podmiotu, na rzecz którego
ma być świadczona usługa, w
przypadku zmian organizacyjnych
dotyczących struktur powszechnych
jednostek Prokuratury;
2)zmiana usługi, nazwy usługi lub
sposobu jej świadczenia na usługę
aktualnie świadczoną, w przypadku
zmiany nazwy usługi lub sposobu jej
świadczenia przez Wykonawcę.
3)zmiana sposobu wykonywania
usługi w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących
przepisów.
4)zmiana stawki podatku od towarów
i usług jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszt wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
5)zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku
zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 do 5
ustawy z dnia 10 październiku 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z
późn. zm.), jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
6)zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
7.Za wyjątkiem zmiany stawki
podatku od towarów i usług
wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego

w celu przekształcenia lub
restrukturyzacji.
5.Wykonawca jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy, przez
cały okres wykonywania Umowy,
w przypadku, gdy Zamawiający
powiadomił pisemnie Wykonawcę, iż
nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z Umowy,
w terminie jednego miesiąca od
otrzymania takiego zawiadomienia.
6.Zamawiający przewiduje
następujące zmiany umowy w
stosunku do treści oferty:
1)zmiana podmiotu, na rzecz którego
ma być świadczona usługa, w
przypadku zmian organizacyjnych
dotyczących struktur powszechnych
jednostek Prokuratury;
2)zmiana usługi, nazwy usługi lub
sposobu jej świadczenia na usługę
aktualnie świadczoną, w przypadku
zmiany nazwy usługi lub sposobu jej
świadczenia przez Wykonawcę.
3)zmiana sposobu wykonywania
usługi w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących
przepisów.
4)zmiana stawki podatku od towarów
i usług jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszt wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
5)zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku
zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 do 5
ustawy z dnia 10 październiku 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z
późn. zm.), jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
6)zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
7.Za wyjątkiem zmiany stawki
podatku od towarów i usług
wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 14

złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia wraz z uzasadnieniem
oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian
na wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od podpisania
aneksu i będzie obejmować
wyrównanie za okres od dnia
wejścia w życie zmian wpływających
na zmianę wynagrodzenia,
lecz nie wcześniej niż od dnia
złożenia prawidłowego wniosku
(oświadczenia wraz z uzasadnieniem
oraz dowodami potwierdzającymi
wpływ zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy).
8.Wykonawca będzie zobowiązany
do realizacji zamówienia poprzez
wykorzystanie placówek pocztowych,
spełniających następujące wymogi:
1)co najmniej jedną stałą placówkę
pocztową, licząc średnio w skali
kraju, przypadającą na 6000
mieszkańców na terenie gmin
miejskich i gmin miejsko – wiejskich,
2)co najmniej jedną placówkę
pocztową, licząc średnio w skali
kraju, przypadającą na 85 km2
powierzchni w gminach wiejskich,
3)w każdej gminie co najmniej jedną
stałą placówkę pocztową,
4)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek sądowych, umiejscowione
muszą być w lokalizacjach oraz
posiadać warunki lokalowe, które
w sposób oczywisty nie utrudniają
dostępu osobom niepełnosprawnym,
obejmujące brak utrudnień takich jak
(bariery architektoniczne):
a)schody bez podjazdu, spocznika,
rampy, pochylni lub sprawnie
działającej windy dla wózków
inwalidzkich, umiejscowionych przy
jednym z wejść do budynku placówki
pocztowej,
b)progi oraz stopnie wewnątrz
placówki pocztowej w strefie
przeznaczonej dla klientów,
c)brak utwardzonego ciągu
komunikacyjnego do placówki
pocztowej, o szerokości co najmniej
150 cm, biegnący od granic posesji
na której umiejscowiony jest
budynek, w którym znajduje się
placówka pocztowa,

złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia wraz z uzasadnieniem
oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian
na wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia
obowiązywać będzie od podpisania
aneksu i będzie obejmować
wyrównanie za okres od dnia
wejścia w życie zmian wpływających
na zmianę wynagrodzenia,
lecz nie wcześniej niż od dnia
złożenia prawidłowego wniosku
(oświadczenia wraz z uzasadnieniem
oraz dowodami potwierdzającymi
wpływ zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy).
8.Wykonawca będzie zobowiązany
do realizacji zamówienia poprzez
wykorzystanie placówek pocztowych,
spełniających następujące wymogi:
1)co najmniej jedną stałą placówkę
pocztową, licząc średnio w skali
kraju, przypadającą na 6000
mieszkańców na terenie gmin
miejskich i gmin miejsko – wiejskich,
2)co najmniej jedną placówkę
pocztową, licząc średnio w skali
kraju, przypadającą na 85 km2
powierzchni w gminach wiejskich,
3)w każdej gminie co najmniej jedną
stałą placówkę pocztową,
4)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek sądowych, umiejscowione
muszą być w lokalizacjach oraz
posiadać warunki lokalowe, które
w sposób oczywisty nie utrudniają
dostępu osobom niepełnosprawnym,
obejmujące brak utrudnień takich jak
(bariery architektoniczne):
a)schody bez podjazdu, spocznika,
rampy, pochylni lub sprawnie
działającej windy dla wózków
inwalidzkich, umiejscowionych przy
jednym z wejść do budynku placówki
pocztowej,
b)progi oraz stopnie wewnątrz
placówki pocztowej w strefie
przeznaczonej dla klientów,
c)brak utwardzonego ciągu
komunikacyjnego do placówki
pocztowej, o szerokości co najmniej
150 cm, biegnący od granic posesji
na której umiejscowiony jest
budynek, w którym znajduje się
placówka pocztowa,
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d)brak drzwi o szerokości co
najmniej 90 cm, prowadzących
do placówki pocztowej, w celu
zapienienia swobodnego dostępu dla
wózków inwalidzkich obejmującym
również zapewnienie odpowiedniej
przestrzeni manewrowej wokół takich
drzwi,
e)brak stanowiska obsługi klientów
dysponującego ladą o wysokości
nieprzekraczającej 90 cm lub brak
osobnego stanowiska obsługi
klientów osób poruszających się na
wózkach,
f)brak przestrzeni przeznaczonej do
przebywania klientów, o powierzchni
wystarczającej dla swobodnego
poruszania się na wózku inwalidzkim
(szerokość wszystkich ciągów
komunikacyjnych wewnątrz placówki
pocztowej, w strefie obsługi klientów
nie może być mniejsza niż 120 cm)
lub
a)posiadając warunki lokalowe,
które mogą utrudniać dostęp
do usług pocztowych osobom
niepełnosprawnym jednocześnie
są zorganizowane w sposób, który
pozwala na skorzystanie z usługi
pocztowej bez pokonywania takich
barier obejmujący (udogodnienia
organizacyjne):
a.możliwość przywołania obsługi
placówki pocztowej poprzez:
-naciśnięcie dedykowanego
przycisku dzwonka, umieszczonego
na wysokości 90 -110 cm od
podłoża, umożliwiającej swobodne
korzystanie osobom poruszającym
się na wózku lub
-wykonie połączenia telefonicznego
na numer telefonu:
i.wskazany na tabliczce
informacyjnej umiejscowionej
bezpośrednio przed pierwszą barierą
architektoniczną oddzielająca
daną placówkę od drogi publicznej,
w widocznym miejscu, opisanej
dużą, czytelną czcionką i
opatrzonej znakiem graficznym
zgodnym ze wzorem zawartym w
załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 26 marca 2014 r. w
sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących
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zapienienia swobodnego dostępu dla
wózków inwalidzkich obejmującym
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przestrzeni manewrowej wokół takich
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są zorganizowane w sposób, który
pozwala na skorzystanie z usługi
pocztowej bez pokonywania takich
barier obejmujący (udogodnienia
organizacyjne):
a.możliwość przywołania obsługi
placówki pocztowej poprzez:
-naciśnięcie dedykowanego
przycisku dzwonka, umieszczonego
na wysokości 90 -110 cm od
podłoża, umożliwiającej swobodne
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się na wózku lub
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na numer telefonu:
i.wskazany na tabliczce
informacyjnej umiejscowionej
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dużą, czytelną czcionką i
opatrzonej znakiem graficznym
zgodnym ze wzorem zawartym w
załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 26 marca 2014 r. w
sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących
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świadczenia udogodnień dla
osób niepełnosprawnych przez
dostawców publicznie dostępnych
usług telefonicznych o rozmiarze
odpowiednim do umiejscowienia
takiego oznaczenia (Dz.U.2014.464)
lub
ii.wskazany na stronie internetowej
opisującej adres i godziny
otwarcia danej placówki operatora
pocztowego.
lub
a)możliwość umówienia terminu i
godziny odbioru przesyłki sądowej
przez adresata, bez dodatkowych
opłat, pod adresem wskazanym na
takiej przesyłce, za pośrednictwem
połączenia telefonicznego na numer
telefonu:
a.wskazany na tabliczce
informacyjnej umiejscowionej
bezpośrednio przed pierwszą barierą
architektoniczną oddzielająca
daną placówkę od drogi publicznej,
w widocznym miejscu, opisanej
dużą, czytelną czcionką i
opatrzonej znakiem graficznym
zgodnym ze wzorem zawartym w
załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 26 marca 2014 r. w
sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących
świadczenia udogodnień dla
osób niepełnosprawnych przez
dostawców publicznie dostępnych
usług telefonicznych o rozmiarze
odpowiednim do umiejscowienia
takiego oznaczenia (Dz.U.2014.464)
lub
b.wskazany na stronie internetowej
opisującej adres i godziny
otwarcia danej placówki operatora
pocztowego.
5)we wszystkich placówkach
pocztowych, w których Wykonawca
zapewnia odbiór przesyłek
wydawanie przesyłek musi być
przeprowadzone przy specjalnie
wyznaczonym do tego stanowisku,
oddzielonym od wszelkich innych
czynności wykonywanych w
takiej placówce odbiorczej,
innych niż świadczenie usług
pocztowych, w sposób wyraźny
i jednoznaczny, zapewniający
bezpieczeństwo tajemnicy

świadczenia udogodnień dla
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korespondencji oraz powagę odbioru
korespondencji powszechnych
jednostek Prokuratury,
6)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek sądowych, wyposażone
muszą być w czynny, działający
telefon.
7)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek, są czynne we wszystkie
dni robocze przez co najmniej 6
godzin dziennie, w tym: w jeden
dzień roboczy do godziny 20:00
lub w soboty przez co najmniej 3
godziny.

korespondencji oraz powagę odbioru
korespondencji powszechnych
jednostek Prokuratury,
6)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek sądowych, wyposażone
muszą być w czynny, działający
telefon.
7)wszystkie placówki pocztowe, w
których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek, są czynne we wszystkie
dni robocze przez co najmniej 6
godzin dziennie, w tym: w jeden
dzień roboczy do godziny 20:00
lub w soboty przez co najmniej 3
godziny.
9.Ilekroć w ogłoszeniu występuje
wyrażenie „przesyłka sądowa”
zastępuje się je wyrażeniem
„przesyłka pocztowa”. Dotyczy
to wszystkich odmian oraz liczby
mnogiej ww. wyrażenia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

Przedmiot zamówienia - Kod CPV 64
11 00 00-0 usługi pocztowe.
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych Prokuratury, tj.
świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz zwrot
przesyłek niedoręczonych na
rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych Prokuratury.
2.Wykonawca będzie zobowiązany
do świadczenia usług pocztowych
na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury,
wskazanych w załączniku nr 8 do
siwz, w tym wszystkich jednostek
organizacyjnych tych prokuratur,
niezależnie od ich siedziby, która
może ulec zmianie w czasie
realizacji zamówienia. Jednostki
organizacyjne Prokuratury będą
nadawać korespondencję tylko i
wyłącznie we własnym imieniu,
jako nadawcy. W każdej sytuacji to
właściwa jednostka Prokuratury, od
której będzie pochodzić przesyłka,
musi figurować jako nadawca
przesyłki.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia - Kod CPV 64
11 00 00-0 usługi pocztowe.
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych Prokuratury, tj.
świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz zwrot
przesyłek niedoręczonych na
rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych Prokuratury.
2.Wykonawca będzie zobowiązany
do świadczenia usług pocztowych
na rzecz powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury,
wskazanych w załączniku nr 8 do
siwz, w tym wszystkich jednostek
organizacyjnych tych prokuratur,
niezależnie od ich siedziby, która
może ulec zmianie w czasie
realizacji zamówienia. Prokuratury
będą wysyłać korespondencję
tylko i wyłącznie we własnym
imieniu, jako nadawcy. W każdej
sytuacji to właściwa jednostka
Prokuratury, od której będzie
pochodzić przesyłka, musi również
figurować jako nadawca przesyłki, w
sensie technicznym.
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3.Wykaz przesyłek stanowi
kalkulacja cenowa - załącznik
nr 1a do siwz. Ilość przesyłek
w ramach świadczonych usług
jest szacunkowa i może ulec
zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania ilości wskazanych
przesyłek. Określone rodzaje i ilości
poszczególnych przesyłek w ramach
świadczonych usług mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie lub
zwiększenie ilości przesyłek nie
stanowi zmiany umowy.
4.Zamawiający dopuszcza
możliwość nadania przesyłek
nieujętych w załączniku 1a do siwz.
Wszystkie usługi niewymienione
w poz. 1-228 załącznika nr 1a do
siwz kalkulacja cenowa, świadczone
będą za ceny wynikające z cennika
Wykonawcy, stanowiącego załącznik
do oferty.
5.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 11
do siwz.
6.Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.

3.Wykaz przesyłek stanowi
kalkulacja cenowa - załącznik
nr 1a do siwz. Ilość przesyłek
w ramach świadczonych usług
jest szacunkowa i może ulec
zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania ilości wskazanych
przesyłek. Określone rodzaje i ilości
poszczególnych przesyłek w ramach
świadczonych usług mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie lub
zwiększenie ilości przesyłek nie
stanowi zmiany umowy.
4.Zamawiający dopuszcza
możliwość nadania przesyłek
nieujętych w załączniku 1a do siwz.
Wszystkie usługi niewymienione
w poz. 1-226 załącznika nr 1a do
siwz kalkulacja cenowa, świadczone
będą za ceny wynikające z cennika
Wykonawcy, stanowiącego załącznik
do oferty.
5.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 11
do siwz.
6.Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
13/04/2016
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/05/2016
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
VI.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu:

Zamiast:
14/04/2016
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/05/2016
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
VI.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
14/04/2016
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/05/2016
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
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Oficjalna nazwa:  Prokuratura Regionalna w Szczecinie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Stoisława 6

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-952 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) _____

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamówienie wspólne realizowane na rzecz Prokuratur Regionalnych i Okręgowych:
1.Prokuratura Regionalna w Białymstoku, ul. Włókiennicza 32, 15-464 Białystok,
2.Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok,
3.Prokuratura Okręgowa w Łomży, ul. Szosa Zabrowska 1/27, 18-400 Łomża,
4.Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn,
5.Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka,
6.Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Gen. K. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki,
7.Prokuratura Regionalna w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk,
8.Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10, 85-317 Bydgoszcz,
9.Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 13, 82-300 Elbląg,
10.Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
11.Prokuratura Okręgowa w Słupsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
12.Prokuratura Okręgowa w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń,
13.Prokuratura Okręgowa we Włocławku, ul. Orla 2, 87-800 Włocławek,
14.Prokuratura Regionalna w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice,
15.Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała,
16.Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa,
17.Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, ul. Dubois 16, 44-102 Gliwice,
18.Prokuratura Okręgowa w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice,
19.Prokuratura Regionalna w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków,
20.Prokuratura Okręgowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7 25-352 Kielce,
21.Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków,
22.Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz,
23.Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów,
24.Prokuratura Regionalna w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin,
25.Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin,
26.Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ul. Malczewskiego 7, 26-600 Radom,
27.Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce,
28.Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość,
29.Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-440 Łódź,
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30.Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź,
31.Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski ,
32.Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3. Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski,
33.Prokuratura Okręgowa w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock,
34.Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz,
35.Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań,
36.Prokuratura Okręgowa w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,
37.Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań,
38.Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra,
39.Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D, 35-078 Rzeszów,
40.Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno,
41.Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl,
42.Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D , 35-078 Rzeszów,
43.Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg,
44.Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolskim,
45.Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34a , 75-950 Koszalin,
46.Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin,
47.Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa,
48.Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa,
49.Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa,
50.Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław,
51.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra,
52.Prokuratura Okręgowa w Legnicy, ul. Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica,
53.Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole,
54.Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, ul. 1 Maja 21, 58-100 Świdnica,
55.Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50–950 Wrocław,
56.Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-053470
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