
 

 
 
 
 
 
 
 
               BZP.2420.22.2016.EH                   Wrocław, dnia 13.12.2016 r. 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
DOTYCZY:  Postępowania nr BZP.2420.22.2016.EH prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

„Sukcesywna dostawa materiałów konserwacyjnych i narzędzi do Zespołu Konserwacji Działu Spraw 
Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Część 1: Materiały hydrauliczne; 
Część 2: Materiały stolarskie; 

Część 3: Materiały elektryczne.” 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od 

Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 

zmienia się treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie 1) Czy dopuszczają Państwo dostawy za pośrednictwem kuriera? 

 
Odpowiedź 1) Zamawiający określił we Wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w paragrafie 4  pkt. 

1, że cena zaoferowana przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu przetargowym zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym między innymi transportu i 

ubezpieczenia dostawy. Zamawiający nie ogranicza Wykonawców do formy dostarczenia zamawianych 

sukcesywnie partii produktów. 

Koszt dostawy Wykonawca powinien wliczyć w zaoferowaną cenę, a także określić termin dostarczenia 

zamawianej partii produktów w pełnych dniach licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

Termin na dostarczenie zamówionej partii produktów określony przez Wykonawców w ofertach stanowi 

oprócz ceny i terminu wymiany wadliwego produktu na nowy kryterium oceny ofert. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie 

punktowej we wszystkich trzech kryteriach. 

 
 
 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4b do SIWZ: Zestawienie asortymentowo – 
ilościowe/Kalkulacja cenowa Części 2 Materiały stolarskie w następujący sposób:  
 
- dopisuje się w poz.54 dla Części 2 następującą, brakującą treść w kol. 2 tabeli: 

 
Poz. 54 (Część 2) : wkładka bębenkowa  - z certyfikatem antywłamaniowym do zamka wpuszczanego – 
10 szt. 
 



Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie terminu 
składania i otwarcia ofert: 
- termin składania ofert –  do dnia 20.12.2016 r. – do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert –  w dniu 20.12.2016 r. – o godz. 11:00.  

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1.  Zestawienie asortymentowo – ilościowe/Kalkulacja cenowa –zał. nr 4a, 4b i 4c do SIWZ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji  

faksem zwrotnym na nr  071-375-24-72 lub mailem: bzp@uwr.edu.pl 

………………………………..     …………………………………….. 
Data otrzymania        Pieczęć lub czytelny podpis 

 


