
 

 

 
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 344480-2016 z dnia 16-11-2016 - Piotrków Trybunalski  

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W CZĘŚCIACH: 

CZĘŚĆ I – USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE W OBROCIE KRAJOWYM 

I ZAGRANICZNYM OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2019 r. Przedmiotem zamówie

nia jest ś...  

Termin składania ofert/wniosków: 24-11-2016  

 

Ogłoszenie nr 347375 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.  

Piotrków Trybunalski:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 344480 

Data: 16/11/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. 

ul. Pasaż Rudowskiego  10, 97300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo 

Polska, tel. 447 327 796, e-mail h.biniek@piotrkow.pl, faks 447 327 798.  

Adres strony internetowej (url): www.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na 

jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dla 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=66b4e5b2-f7ff-461b-9527-6b8e2114a943&path=2016%5c11%5c20161116%5c344480_2016.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4531251d-befd-4ba8-b80d-48f43e1b9b28&path=2016/11/20161121/347375_2016.html
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CZĘŚCI I i II zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których 

mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości nie więcej niż 

30% zamówienia podstawowego. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz 

warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość 

udzielenia dla CZĘŚCI I i II zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług, o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 

nie więcej niż 30% zamówienia podstawowego. warunki na jakich zamówienia te 

zostaną udzielone opisuje wzór umowy dla zamówienia podstawowego dla CZĘŚĆI 

I i CZĘŚCI II odpowiednio. Udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług nastąpi w przypadku, gdy wykonanie ich stanie się niezbędne dla 

bieżącego utrzymania funkcjonowania Urzędu Miasta 

 

 


