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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów 

pocztowych  oraz ich ewentualnych zwrotów” 

Nr postępowania S.AI. 272.1.1.2022 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie art. 286  ust. 1 

oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn.zm.), z uwagi na problemy techniczne w związku ze złożeniem oferty na 

udostępnionym na platformie e-Zamówienia interaktywnym Formularzu ofertowym, załącza 

do SWZ załącznik nr 9 Formularz ofertowy w wersji Word, i tym samym przedłuża termin 

składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i 

dokonuje następujących zmian w SWZ, zgodnie z poniższym: 

  

1) Rozdział XIII pkt. 13.2.1. SWZ 

jest: 

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem interaktywnego „Formularza 

ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie eZamówienia. 

zmienia się na: 

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem interaktywnego „Formularza 

ofertowego” lub za pośrednictwem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do 

SWZ, udostępnionych przez Zamawiającego na Platformie eZamówienia. 

 

2) Rozdział XVII, pkt. 17.21.1. SWZ 

jest: 

Formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia. 

zmienia się na: 

Formularz ofertowy (interaktywny lub załącznik nr 9 do SWZ) udostępnione na Platformie e-

Zamówienia. 

 

3) Rozdział XVIII, pkt. 18.1. SWZ 

jest: 

Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”  

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 

podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

zmienia się na: 

Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”   lub 

http://www.powiat-otwocki.pl/


Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, udostępnionych przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonych w podglądzie postępowania 

w zakładce „Informacje podstawowe”. 

 

4) Rozdział XVIII, pkt. 18.2. SWZ 

jest: 

Ofertę należy złożyć: do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 11:00. 

zmienia się na: 

Ofertę należy złożyć: do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 11:00. 

 

5) Rozdział XVIII, pkt. 18.4. SWZ 

jest: 

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 22 lutego 2022r. o godz. 12:00. 

zmienia się na: 

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 24 lutego 2022r. o godz. 12:00. 

 

6) Rozdział XVI, pkt. 16.1. SWZ 
jest: 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, to jest do dnia: 23.03.2022 r. 
zmienia się na: 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, to jest do dnia: 25.03.2022 r. 
 
Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 21.02.2022r. 

zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Powyższe zmiany zapisów, stanowią integralną część SWZ. 

 

 
 

z up. Zarządu Powiatu 

            Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 
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