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Radom, 06.12.2018r.  
BZP.271.1.766.2018.EF 

                               
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną 
dot. świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w 2019r., 
ogłoszonego w dniu 05.12.2018 r., na stronie internetowej www.bip.radom.pl  
 

Działając na podstawie §5 pkt 7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 
euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 
24 października 2016r., zamieszczamy modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu na 
usługi społeczne i inne szczególne usługi w/w postępowania. 

 

W pkt. III. OGŁOSZENIA: 

 usuwa się zdanie po myślniku o następującej treści:  

„- paczki krajowe ponad 10 kg bez zwrotnego potwierdzenia odbioru” 

dodaje się w tabeli „Rodzaj przesyłki” wiersz o następującej treści: 

„przesyłki polecone rejestrowane krajowe z elektronicznym potwierdzeniem odbioru 
D+3” 

usuwa się w tabeli „Rodzaj przesyłki” wiersz o następującej treści:  

„- paczki krajowe ponad 10 kg bez zwrotnego potwierdzenia odbioru” 

W związku z powyższym tabela „Rodzaj przesyłki” otrzymuje następujące brzmienie: 

Rodzaj przesyłki 
Ilość 
dni 

przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru 

D+3 

Przesyłki polecone rejestrowane krajowe z elektronicznym potwierdzeniem 
odbioru 

D+3 

przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

D+1 

przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne w Europie za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

D+3 
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przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne poza Europę za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

D+5 

paczki krajowe do 10 kg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru D+2 
paczki krajowe do 10 kg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z 
zadeklarowaną wartością 

D+2 

paczki zagraniczne do 20 kg w Europie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru D+6 

przesyłki kurierskie krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru D+1 
przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, D+3 
przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru, 

D+1 

przesyłki nierejestrowane zagraniczne w Europie bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru, 

D+4 

przesyłki nierejestrowane zagraniczne poza Europę bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru, 

D+6 

przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne w Europie bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru, 

D+3 

przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne poza Europę bez 
zwrotnego potwierdzenia odbioru 

D+5 

przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego potwierdzenia 
odbioru 

D+3 

przesyłki rejestrowane polecone krajowe priorytetowe bez zwrotnego 
potwierdzenia odbioru 

D+1 

przesyłki rejestrowane polecone zagraniczne priorytetowe w Europie  bez 
zwrotnego potwierdzenia odbioru 

D+7 

przesyłki rejestrowane polecone zagraniczne priorytetowe poza Europę  bez 
zwrotnego potwierdzenia odbioru, 

D+5 

paczki krajowe do 10 kg bez zwrotnego potwierdzenia odbioru D+3 

paczki zagraniczne do 20 kg w Europie bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, D+6 

paczki zagraniczne do 20 kg poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia 
odbioru, 

D+16 

przesyłki kurierskie krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, D+1 

przesyłki kurierskie zagraniczne w Europie bez zwrotnego potwierdzenia 
odbioru, 

D+5 

przesyłki kurierskie zagraniczne poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia 
odbioru, 

D+10 

 

W załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA wzór umowy  w § 1 ust. 2: 

dodaje się zdanie po myślniku o następującej treści: 

„- przesyłki polecone rejestrowane krajowe z elektronicznym potwierdzeniem odbioru” 
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usuwa się zdanie po myślniku o następującej treści:  

„- paczki krajowe ponad 10 kg bez zwrotnego potwierdzenia odbioru” 

 
W związku z powyższym § 1 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Usługi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć w zakresie: 

– przesyłki polecone rejestrowane krajowe za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru,  

– przesyłki polecone rejestrowane krajowe z elektronicznym potwierdzeniem 
odbioru, 

– przesyłki polecone rejestrowane krajowe priorytetowe za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, 

– przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne w Europie za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

– przesyłki polecone rejestrowane priorytetowe zagraniczne poza Europę za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

– paczki krajowe do 10 kg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
– paczki krajowe do 10 kg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  

z zadeklarowaną wartością 
– paczki zagraniczne do 20 kg w Europie za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, 
– przesyłki kurierskie krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane priorytetowe krajowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane zagraniczne w Europie bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane zagraniczne poza Europę bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne w Europie bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki nierejestrowane priorytetowe zagraniczne poza Europę bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki rejestrowane polecone krajowe bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru, 
– przesyłki rejestrowane polecone krajowe priorytetowe bez zwrotnego 

potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki rejestrowane polecone zagraniczne priorytetowe w Europie  bez 

zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki rejestrowane polecone zagraniczne priorytetowe poza Europę  

bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– paczki krajowe do 10 kg bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– paczki zagraniczne do 20 kg w Europie bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru, 
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– paczki zagraniczne do 20 kg poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia 
odbioru, 

– przesyłki kurierskie krajowe bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
– przesyłki kurierskie zagraniczne w Europie bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru, 
– przesyłki kurierskie zagraniczne poza Europę bez zwrotnego potwierdzenia 

odbioru” 
 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert, ustalając go na dzień: 14.12.2018r., godz. 12:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018r. o godz. 12:30. 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający modyfikuje treści OGŁOSZENIA w/w 
postępowania w następujący sposób: 

w pkt. XIII ust. 1 i 2 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) 
w terminie do dnia 13.12.2018r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia:  

"Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu 
w 2019r., znak BZP.271.1.766.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 

13.12.2018r. godz. 10:30” 

 

zastępuje się zapisem: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) 
w terminie do dnia 14.12.2018r. do godz. 12:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia:  

" Oferta na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu 
w 2019r., znak BZP.271.1.766.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 

14.12.2018r. godz. 12:30” 
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w pkt. XIV ust. 1 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) 
w dniu 13.12.2018 r. o godz. 10:30. 

 

zastępuje się zapisem: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) 
w dniu 14.12.2018 r. o godz. 12:30. 

 
Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 
Aneta Ćwiklińska 

 Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


