
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,

przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Otwocki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268681

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Górna 13

1.4.2.) Miejscowość: Otwock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 227881534

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-otwocki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-
otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

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: 2022/BZP 00063547/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 14:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00056212/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów
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Przed zmianą: 
1. Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia
2. Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ)
3. Pełnomocnictwo* (jeśli dotyczy)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 
4. Oświadczenie (oświadczenia) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w ust. 125 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące realizacji przez nich zakresów przedmiotu
umowy, (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 5 do SWZ
6. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ
7. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).

Po zmianie: 
1. Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia (interaktywny Formularz
ofertowy lub załącznik nr 9 do SWZ)
2. Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ)
3. Pełnomocnictwo* (jeśli dotyczy)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 
4. Oświadczenie (oświadczenia) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w ust. 125 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące realizacji przez nich zakresów przedmiotu
umowy, (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 5 do SWZ
6. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ
7. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-22 11:00
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Po zmianie: 
2022-02-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-22 12:00

Po zmianie: 
2022-02-24 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-23

Po zmianie: 
2022-03-25

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00063547/01 z dnia 2022-02-21

2022-02-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Otwocki
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268681
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Górna 13
	1.4.2.) Miejscowość: Otwock
	1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
	1.4.7.) Numer telefonu: 227881534
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-otwocki.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl
	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: 2022/BZP 00063547/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 14:00

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00056212/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



