
Wrocław, dnia 24.05.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.22.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną 
wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania na realizację zamówienia stanowiącego usługę społeczną pod nazwą: 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie zapisu w Rozdziale X punkt 11 i 12 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI 
SPOŁECZNE Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 
Pytanie nr 1: Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 38 opisu przedmiotu zamówienia albowiem nie 
dotyczy przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie klauzuli 
społecznej (art. 29 ust. 5 Pzp), dotyczącej uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Zamawiający zmienia treść w punkcie 38 Opisu przedmiotu zamówienia: 
było: 
Zamawiający wymaga, aby placówki, w których będą nadawane przesyłki przez Zamawiającego, 
były przystosowane w sposób umożliwiający samodzielny wjazd do placówki osobie poruszającej się 
na wózku inwalidzkim. 
zmienia się na: 
Zamawiający wymaga, aby w placówkach, w których będą nadawane przesyłki przez 
Zamawiającego, istniała możliwość przekazania przesyłek do wysłania przez osobę 
niepełnosprawną, poprzez np. możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim lub barierki do podtrzymania 
się, wyposażenie w krzesła lub inne rozwiązania. 

 
Ponadto Zamawiający koryguje Informację nr 1 z dnia 18.05.2018 r. w zakresie odpowiedzi na 
pytanie nr 1 w następujący sposób: 

Pytanie nr 1 w Informacji nr 1 z dnia 18.05.2018 r.: 
Kalkulacja cenowa l.p.5.1.1- 5.1.6 Wykonawca wnosi o podanie masy (lub przedziałów wagi) 
poszczególnych paczek krajowych. 
Odpowiedź nr 1 w Informacji nr 1 z dnia 18.05.2018 r.: 
było: 

L.p. Rodzaje przesyłek Ilość przesyłek 
(szt.) 

1. 2. 6. 

5. Paczki krajowe nie będące przesyłkami najszybszej kategorii   
5.1 gabaryt 1 (suma długości do 1,4 m)  
5.1.1 o masie do 2 kg 40 
5.1.2 o masie powyżej 2 kg do 5 kg 120 
5.1.3 o masie powyżej 5 kg do 10 kg 120 
5.1.4 o masie powyżej 10 kg do 20 kg 120 

5.2 
gabaryt 2 (suma długości powyżej 1,4 m maksymalna suma 
długości 3,0 m)   



5.2.1 o masie do 2 kg 10 
5.2.2 o masie powyżej 2 kg do 5 kg 30 
5.2.3 o masie powyżej 5 kg do 10 kg 30 
5.2.4 o masie powyżej 10 kg do 20 kg 30 
 
zmienia się na: 

Lp. Rodzaje przesyłek Ilość przesyłek 
(szt.) 

5. Paczki krajowe nie będące przesyłkami najszybszej kategorii    
5.1 GABARYT A    
5.1.1 o masie do 2 kg 80 
5.1.2 o masie powyżej 2 kg do 5 kg 160 
5.1.3 o masie powyżej 5 kg do 10 kg 160 
5.2 GABARYT B    
5.2.1 o masie do 2 kg 20 
5.2.2 o masie powyżej 2 kg do 5 kg 40 
5.2.3 o masie powyżej 5 kg do 10 kg 40 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmienioną Kalkulację cenową (Załącznik nr 1a do SIWZ) 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością przygotowania wyjaśnień treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA 

USŁUGI SPOŁECZNE w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:30. 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


