
Znak: AG-I.272.1.13.2016                                                                            Kielce, dn. 29 lipca 2016 r. 
 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów”, znak: AG-I.272.1.13.2016.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim  

Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3,  

25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 (Sekretariat), w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 roku,  

do godziny 11.30.  

 

Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim  

Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3,  

25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 332 (Sekretariat), w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 roku,  

do godziny 11.30.  

 

2. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

 budynek A, pokój nr 332  

oraz opisana: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania  

i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów”  

Nie otwierać przed dniem 4 sierpnia 2016 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

Jest: 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  



al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

 budynek A, pokój nr 332  

oraz opisana: „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania  

i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów”  

Nie otwierać przed dniem 8 sierpnia 2016 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

3. W rozdziale XVIII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój nr 332. 

 

Jest: 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój nr 332. 

 
 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania ukażą się  

w najbliższym czasie na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

oraz zostaną przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach.  

 


