
Wrocław, dnia 31.07.2019 r. 
 
 

nr postępowania: BZP.2411.17.2019.BO 
Wykonawcy 
(informacja przesłana 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 4 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie zapisu w Rozdziale X punkt 13 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI 

SPOŁECZNE Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść OGŁOSZENIA wraz z załącznikami w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: Wykonawca wnosi o usunięcie załącznika nr 9 do umowy jako bezprzedmiotowego. 
Odpowiedź 1: Zamawiający usuwa Załącznik nr 9 do Umowy: Zasady użytkowania maszyny 
frankującej. 
Pytanie 2: Wykonawca wnosi o: dodanie w formularzu ofertowym do Lp. 1.2, 2.2, 4.2, 9.2, 10.2, 
12.2 po słowie europejskie zapisu (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem). 
Odpowiedź 2: Zamawiający zmienia treść Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 1a do 
OGŁOSZENIA) tj. dodaje do Lp. 1.2, 2.2, 4.2, 9.2, 10.2, 12.2 po słowie „europejskie” zapis: „łącznie 
z Cyprem, całą Rosją i Izraelem”.  
Pytanie 3: Wykonawca wnosi o rozgraniczenie stref (każda z osobna wraz z szacunkowa ilością) 
dotyczy to pozycji - Lp. 6.1, 14.1 albowiem Wykonawca zmuszony byłby do podania najwyższej 
ceny z danej strefy, co pozostaje w sprzecznością z cennikiem usług powszechnych. 
Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia treść Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 1a do 
OGŁOSZENIA) tj.: 
a) rozgranicza w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 1a do OGŁOSZENIA) strefy podane w pozycjach 
Lp. 6 i 14 tj. wymienia przesyłki dla każdej strefy osobno: 

w poz. 6.1 – dla strefy 10    w poz. 14.1 – dla strefy 10 
w poz. 6.2 – dla strefy 11    w poz. 14.2 – dla strefy 11 
w poz. 6.3 – dla strefy 12    w poz. 14.3 – dla strefy 12 
w poz. 6.4 – dla strefy 13    w poz. 14.4 – dla strefy 13 
w poz. 6.5 – dla strefy 20    w poz. 14.5 – dla strefy 20 
w poz. 6.6 – dla strefy 30    w poz. 14.6 – dla strefy 30 
w poz. 6.7 – dla strefy 40    w poz. 14.7 – dla strefy 40 

b) podaje ilości przesyłek w kol. 3 w odniesieniu do ww. pozycji. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmienioną (2) Kalkulację cenową (Załącznik nr 1a do OGŁOSZENIA), 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie zapisu w 

Rozdziale X punkt 13 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający 
przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 5.08.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 5.08.2019 r. o godz. 10:30. 

 
 
prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


