
 

 

Kielce, dnia 06.07.2022r. 

SR-II.272.1.14.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem 

przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi zgodnie z art. 359 pkt 2) pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym              

i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki 

pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z prawem opcji 20%. 

  

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o przedłużeniu 

terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu pn.: „Świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z siedziby 

Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania do adresatów przesyłek 

pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe) oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych z 

prawem opcji 20%” i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 

sposób: 

 

Rozdz. XIII. Termin związania ofertą. 

BYŁO: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: 06.08.2022r. 

JEST: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: 10.08.2022r. 

 

Rozdz. XVII. Sposób oraz termin składania ofert.  

BYŁO: 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 08.07.2022r. do godz. 09:00.  

JEST: 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 12.07.2022r. do godz. 09:00. 

 

Rozdz. XVIII. Termin otwarcia ofert.  



  

BYŁO: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022r. o godz. 12:00.  

JEST: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2022r. o godz. 12:00. 

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

poprzez zmianę w ust. 4 treści lit. b) oraz wykreślenie lit. c) 

BYŁO: 

Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.), 

b) wykonujące działalność operacyjną na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce, tj. 

związaną z bezpośrednim odbiorem i doręczaniem przesyłek pocztowych na terenie powiatu 

kieleckiego i miasta Kielce. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie 

umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 

2020r. poz. 1320 z późn. zm.), 

c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, 

pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, 

Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa 

w ust. 4, 

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy               

o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, 

dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości określonej we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

 

JEST: 

Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.), 

b) wykonujące działalność operacyjną na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce, tj. 

związaną z bezpośrednim odbiorem i doręczaniem przesyłek pocztowych na terenie powiatu 

kieleckiego i miasta Kielce, na stanowisku listonosz oraz na stanowisku obsługi Klienta w 

placówce pocztowej. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o 



  

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 

1320 z późn. zm.), 

c) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy               

o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, 

dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości określonej we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

 

Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ OFERTY  

BYŁO: 

5. Oświadczam/y, że uznaję/emy się związanym/i niniejszą ofertą do dnia 06.08.2022r. 

JEST: 

5. Oświadczam/y, że uznaję/emy się związanym/i niniejszą ofertą do dnia 10.08.2022r. 

 

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 

 

Starosta 

Mirosław Gębski 

 

 

 


