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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486624-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe
2018/S 212-486624

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 190-430105)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
NIP 525-22-83-365, REGON 015608709
ul. Jasna 2/4
Warszawa
00-013
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kosicki
Tel.:  +48 22553-78-65
E-mail: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.warszawa.wsa.gov.pl/504/895/zamowienia-w-toku-30-000-euro.html

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie
przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY WSA-ZP-05/2018

II.1.2) Główny kod CPV
64110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe w zakresie:
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przyjmowania i doręczenia przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib Zamawiającego
świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 190-430105

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni potencjał
techniczny do wykonania zamówienia wykazując, iż dysponuje placówkami pocztowymi w rozumieniu art. 3 pkt.
15 ustawy Prawo pocztowe, zlokalizowanymi w każdej gminie w kraju. Każda jednostka, o której mowa wyżej
musi spełniać co najmniej następujące warunki:
— czynna we wszystkie dni robocze co najmniej 6 godzin dziennie w tym w jeden dzień roboczy w tygodniu do
godz. 20:00 lub w soboty przez co najmniej 3 godziny,
— zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do placówki,
— być oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub w
witrynie obiektu, w którym mieści się jednostka Wykonawcy.
Powinno być:
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni potencjał
techniczny do wykonania zamówienia wykazując, iż dysponuje placówkami pocztowymi w rozumieniu art. 3 pkt.
15 ustawy Prawo pocztowe, zlokalizowanymi w każdej gminie w kraju. Każda jednostka, o której mowa wyżej
musi spełniać, co najmniej następujące warunki:
— czynna we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu
przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa,
— zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do placówki,
— być oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub w
witrynie obiektu, w którym mieści się jednostka Wykonawcy.
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY WSA-ZP-05/2018
Powinno być:
Numer referencyjny: Znak sprawy WSA-ZP-06/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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