Ogłoszenie nr 2021/BZP 00305997/01 z dnia 2021-12-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała Piska
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671490
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Plac Adama Mickiewicza 25
1.4.2.) Miejscowość: Biała Piska
1.4.3.) Kod pocztowy: 12-230
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.4.7.) Numer telefonu: 874241350
1.4.8.) Numer faksu: 874241351
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bialapiska.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bialapiska.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305997/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 14:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00298750/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
2021-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych
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Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli
konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów
państwowych – ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT lub wprowadzenie nowego
podatku;
2) zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych w przypadku gdy ceny
określone przez wykonawcę w formularzu ofertowym ulegną obniżeniu w toku realizacji umowy
oraz w przypadku gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu
wykonawcy będą niższe od cen wynikających z formularza ofertowego. Wykonawca wówczas
ma obowiązek stosować względem zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług
wynikające z jego aktualnego cennika lub regulaminu.;
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. danych
teleadresowych wykonawcy, zamawiającego itp.);
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
Po zmianie:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli
konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów
państwowych – ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT lub wprowadzenie nowego
podatku;
2) zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych w przypadku gdy ceny
określone przez wykonawcę w formularzu ofertowym ulegną obniżeniu w toku realizacji umowy
oraz w przypadku gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu
wykonawcy będą niższe od cen wynikających z formularza ofertowego. Wykonawca wówczas
ma obowiązek stosować względem zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług
wynikające z jego aktualnego cennika lub regulaminu.;
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. danych
teleadresowych wykonawcy, zamawiającego itp.);
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy w tym min. zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych
pozycjach wpisanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym w sytuacji spowodowanej
zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe na podstawie rozdziału IV tej
ustawy i zaakceptowane przez Prezesa UKE.
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