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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i

zagranicznym w zakresie dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych. Przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwracania przesyłek

rejestrowanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podziałem na przesyłki listowe i paczki

pocztowe. Przedmiotem zamówienia jest także świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na

przyjmowaniu, przewożeniu i doręczaniu w gwarantowanych terminach przesyłek kurierskich (Szczegółowy kalkulację przedmiotu zamówienia

zaw. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 1. Przedmiotem zamówienia jest: -

świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Klienta do

placówki pocztowej, w celu ich nadania. - świadczenie w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. usług pocztowych w

obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych i

przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012

r. poz. 1529).) zwanej dalej ustawą - Prawo pocztowe. 1) Nadawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na

przyjęciu, przemieszczaniu i doręczeniu w kraju i zagranicą, a w razie niemożności doręczenia zwrotu do Nadawcy przesyłek w kraju i

zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) 2) Przez przesyłki

pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. o rozmiarze minimum 90 x 140 mm a

maksimum 900 mm x 600 mm: zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii, zwykłe priorytetowe - przesyłka

nierejestrowana listowa najszybszej kategorii, polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w

sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej

kategorii, polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka doręczana za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,

polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii doręczana za pokwitowaniem odbioru

zwracanym do Nadawcy, z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Nadawcę. Przez paczki pocztowe i przesyłki kurierskie,

będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze powyżej 2 000 g. i nie większej niż 10 000 g. oraz przesyłki kurierskie

o wadze nie większej niż 30 000 g: 1) ekonomiczne - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, 2) priorytetowe - paczki

rejestrowane szybszej kategorii, 3) z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie
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