
 - 1 -

 

 

 

 

    nr pisma: BZP.2411.19.2018.GK                                Wrocław, dnia 18 maja 2018 r. 
 

Informacja korygująca do Informacji nr 3  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym 
i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
  Działając w oparciu o artykuł 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający koryguje Informację nr 3 w zakresie odpowiedzi na pytania nr 3 i 4, w 
następujący sposób: 
 
Pytanie: 
3. Opis przedmiotu zamówienia_ pkt.16 c oraz wzór Umowy – Wykonawca wnosi o 
zmodyfikowanie zapisu określającego terminu doręczenia poprzez dodanie „ nie później niż 1-
3 dni licząc od dnia następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy”. 
4. Opis przedmiotu zamówienia_ pkt.16 d oraz wzór umowy – Wykonawca wnosi o 
zmodyfikowanie zapisu określającego terminu doręczenia poprzez dodanie „ nie później niż 3-
6 dni licząc od dnia następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy”. 
Odpowiedź: 
I. w § 3.1. umowy zmienia się zapis na następujący: 
„Usługa, o której mowa w §1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie 
przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących terminach:  
a) przesyłki krajowe standardowe – doręczane adresatom maksymalnie do 24 godzin od 
godziny odebrania przesyłki przez kuriera; 
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia 
roboczego do godz. 9.00, 10.00 lub do godz. 12.00 
- pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00; 
c) przesyłki międzynarodowe standardowe na terenie Europy oraz przesyłki międzynarodowe 
standardowe do krajów pozaeuropejskich – doręczane adresatom zgodnie z regulaminem 
Wykonawcy.” 
 
II. w pkt 16. Opisu przedmiotu zamówienia zmienia się zapis na następujący: 
„Zamawiający wymaga, aby przesyłki kurierskie były doręczane w następujących terminach: 
a) przesyłki krajowe standardowe – doręczane adresatom maksymalnie do 24 godzin od 
godziny odebrania przesyłki przez kuriera; 
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia 
roboczego do godz. 9.00, 10.00 lub do godz. 12.00 
- pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00; 
c) przesyłki międzynarodowe standardowe na terenie Europy oraz przesyłki międzynarodowe 
standardowe do krajów pozaeuropejskich – doręczane adresatom zgodnie z regulaminem 
Wykonawcy.” 
 

Działając na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę 
ogłoszenia o zamówieniu. 
Nowy termin składania ofert  – do 23 maja 2018 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 23 maja 2018 r., godz. 11:30. 
 

prof. dr hab. Ryszard Cach 
PROREKTOR ds. nauczania 


